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 زمددوتع دهن دصلت طوأتم ماسعتطأ ماوصع 1طعمطعأاتت2 6 101611 ةعاانأ 1عاع 13و

 انحسص مورنمعأاتو اعدأتك ؟1ا10وأأ55 هع معتم 0صتد ةسطتواتناهأع ماسصتستكوكتتع ©0110-

 مانك ة3ءانمدتطسع ةكودع ةعجاعمأتتدر ة0عم دن 8 مت0مدونأم 0ءدلذأعدلأ 2110 هةعتع]

 عماسمأوك دعنا. ؟؟ءححس ماععطوت ةصعلتطدس ائصودعتتع همطأاع ههاتك, 11506 315أقللر
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 ةعورسم]ونع طمتطخ نةطقع تطأ 2292035618122, 5 38ج7601 طله م0556 هعصقانأ, 0
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 ةميقس. تناك اهنم.لقن يتلا ةخينلا نا ريغ.داهتبلالاو ةقاطلا ببسي ححضو ليوقو
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 ممخسس ةلتمدختس ءملتعدص ة0طتطتاو ءما1هغأمدعر ازتمتك ةعمسعوددس 30 ]ه8 1216 10-

 ممعاهأل مع ةصقاتناتعأاناتتت 100116616. 0136 710 262ع36)3532 71536 كانمأ 66

 جانا ءعدأ2معم ةءعاما1تمدت5 ةاتت6202110635, ([116[(136 30 12001113 201116 [111:86 111©5116"-

 معطقسأ 50836162036, هزاع ذص اءدات هلئأم, ةزكع ذص هاعدعاو 11. آنآ. 5
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 215 ماعمتسك نأنيانع هعصموأاو عمعصتءدأاتل', 86 طم م23 1016 انمتاتك كانك 206

 05عام صمم عطتسأ. 101 مكانس 303ه عصتتق ءأ يتم20 5]ئطوع هءعمكت هد 121118-

 رعت, هم انتم يت ال[دسك همورنع لامس انكاتس 5356 نتن 50010 تانك ]نع

 طخبس ةصقمأاعتا 0عمت اطعم أ.

 1[دصواتع دصتطت معلا عاتد0نه1خ وأ معو عظوأت ةستسأ 5ه259 1531 6183 10100

 هلويستموتسسسس 1عصمألامح 0101 هط ةتصعت] دعم طتسقستأوغعدم يتق ددتطت ذص طمع

 ةلعدلم هموم 205(.

 ظماصوع 1لنطان5 1"عطاناتقت1 مخ. 00070017

2811115 0152110121 5. 
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 118 لاغرطلا نبا انحوي ب
1 119 
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 68 اترم نبا انحوي 26
 غزت: نبا اهواك
 118 يسبع وبا انحوي دب
 68 64 81 صربالا انحوي

 65 66 (ةريلا) قرزالا انحوي

 181 (ماشلا) يرملا انحوي

 5 97 65 يليدلا انحوي

 86 ميلسلا انحوي

 152 نيمتلا) اعني

 26 طل ارم

 96 ينازكتكلا انحوي

 95 نادمغلا انحوي

 155 (ليفرلا) اخت

 85 87 988 (ةيكاطنا) انحوي

 48 (ملسروا) انحوي
 85 (لصوملا) عوشبتم نب انحوي

0 88 87 86 

 84 (يرجاب) انحوي
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 138 159 158 (ناولح) انحوي

 , 88 (قشمد) انحوي

 اا

 89 يسع ائحوي
 85 86 بمذلا مف انحوي

 1 حا اع

 180 (اياتلعم) اًحوب

 155 156 (نيبصن) انحوي

 98 [سقلا] قدازوي

 76 [نافلملا] قدازوي

 47 49 (زارهالا) قزوي

 48 54 سونطسوي
0 17100 
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 45 يزاوهالا فسوي

 66 رمخ نب فسوي
 79 86 (ورم) فسوي

 16 298 28 94 سرنالوي

 96 79 نانوي [رام]
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 188 (راهنس) ىموم .

 98 [ساشش ] ىموم

 78 (زاوهالا) ليئاخي
 25 76 [بيبطلا ] ليئاخيب
 98 29 60 ناشم

 99 197 181 نيقرافيم
 2 نول

 59 60 (نسلا) ساليم

 67 (ناهريطلا) ساليم

 8 (سوسلا) سؤاليم
 97 838 (ةككحاطنا) سوطيليم

 101 104 ةلودلا رصان
 9 لاذتن

 88 نارحن

 21 يسر 3

 88 [سقلا ] يمرن

 44 45 46 71 [ ملعملا ] ير

 49 [سرثكملا ] يس رث --

 58 54 [ يبصنلا] يسرن

 64 (روباسدنج) يسر

 [ ةنيطنطسقلا كرطف ] سيروطسن

834 7 

 87 (ةراكلا) سيروطسن
 195 197 (ةِناعنلا) سيروطسن

1 150 

 84 (ىمرجاب) سيروطسن

 119 (ئَرِجاب) سيروطسن
 9 10 17 21 24 25 46 نيبيصن

 ريح 5و 61 64 38 8

 181 (رىدقلا) ةدعاس نبا ناعن

 129 رفن

 118 ريدلا رهن

 128 188 لمم رهن

 15 ةقن
301- 

 55 69 64 ىوشن

 195 196 ةبه

 189 بينرك نبا هّللا ةبه
 1851 ةاره

 81 دادزمره

 8 () رششادرا نب دزمره

 40 (11) دزءره
 4 مارهب نبا دادزمره

 55 ([19) دادزمره

 194 126 197 (ركشك) دزعره

0 1929 

 1858 (طساو) دزمره

 109 118 دزمره [نبد]

 94 مهربا نبا نوره

 100 نوئح نبا نوره

 78 74 75 ديشرلا نوره

 65 [كلملا دبع نب ] ماثه

 18 اناله

 65 [ ةبهارلا ] انالاه

 8 اناقله

 101 108 ناذمم

 46 (نيبيصن) عشوه

 158 تيه

 85 98 104 122 طساو

 14 شونيطنااو

 95 96 97 [سنلاو] ساو
 25 مهو

 89 88 اهالابي دي

 159 اهالابوي ذي
 195 197 180 (لصوملا) اهالبي
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 88 (سراف) اهالابي

 0 مهربأ نب ىجي

 (91) 99 (81) 89 (0) درجدزي

4 55 

 87 40 (1) درحدري

 61 (11]) درج درزي

 91 نيدري

 89 نيدزي

 81 نيدري [خرك

 65 [باجلا نب ] ديزي

 65 [كلملا دبع نب ] ديزي

 65 [ليقع نب ] ديزي

 6 بوقعي 6

 67 بوقعي 26

 5 [فسوي نبا] بوقعي
 45 48 يعداربلا بوقعي

 59 (اهرلا) بوقعي
 45 44 4و 48 يجورسلا بوقعي
 75 [بتاكلا] بوقعي

 84 عطقملا بوقعي

 70 [نيدرني نب ] بوقعي
 9 15 16 17 (نيبصصن) بوقعي

 6 عوشيابي
 100 (رابنالا) اهالبهي

 88 سناوي

 109 110 سبناوي

 99 (ناولح) سناوي

 86 (نيبيصن) سناوي



 85 55 ةيراسق

 154 رمق

 52 يرو

 44 (اهرلا) يرويف
 29 80 امويق ب

 89 88 (نيسء:) اموق

 86 نورزاك

 48 يرك
 50 55 54 ىرك

 56 57 60 61 زيوربا ىسك

 8 45 98 49 م رثكح
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 5 يوك

 رار

 18 ناذال

 17 ناذال [خرك ]

 56 84 موشال

 89 (ةيمور) نوال

 41 42 [مورلا كلم ] نوال

 74 (59) نوال

 8 يدت - ىب

 94 95 (لصوملا) اقول

 14 سوينيقول
 68 همارام ب

 5 هاشندرام

 61 هاشندرم

 64 [ببطتلا ] هاشندرم

 4 (نيقرافايم) اثورام

 1 8 8 4 5 يرام اني

 104 ابوطلا نبا يرام ©

 180 (اركع) هنوعمس نبا ىرام
23 

 146 156 نميلس نبا يرام

 128 124 (اربكع) دهف نبا يرام

 180 181 (رابنالا) يرام

 124 [ ئيدحلا ] يرام

 125 (ناذرلا) يرام

 47 54 [ نافلملا ] يرام

 ههه ( مك ) ادرك نب فزاع

 129 128 124 180 (رفن) يرام

151 

 90 27 48 سدوذقام

 58 (درججراد) لا

 86 87 ديلولا نب كلام

 48 44 4ص هيومام

 10 46 ىفام

 99 لمح نب دمحم

 182 ينئاغمادلا ىلع نب دمحم

 23 نيوتابسع

 [هي دادغب ]50 98 مالسلا ةنيدم

 19 نابزرم

 15 سعرم

 95 سوقرع

 11 [ لوسرلا ] سوقرع

 180 181 (ماشلا) سوقرم

 ل ا
 188 (رصم) سوقرم

 14 سونايقرم

 الدهشو

 88 89 40 [ كلملا] سوناقرع

 10 نويقرع

 14 نويقرع

 26 27 102 ور

 68 [دمحم نب ] ناورع

 29 80 81 82 (نيقرافام) اًنورع

 20 ىورم

 56 [ 01 نيريث] رم

 38 قورس

 181 شرق نبا ملم

1 7 

 96 95 99 100 ةلودلا زعم

5 102 

 188 كلملا زعم

 ١38 89 اياثلعم

 88 انعم الع

 20 ةدياز نب نعم

 125 180 181 187 انيكم دلي

 180 131 182 142 هاش كلم

 8788 نوم

 8 39 جنم

 118 (رابنالا) رذنم

 181 يلد نبا روصنم

 124 ى دع نبا روصنم
 128 بيسم نب شرابم

 55 56 60 يقيروم

 118 سويليساب نبا ىسو»

 102 [يفالديصلا ] ىموم
 738 74 يدابلا ىسوع

 86 [ يدوهلا ] ىموم

 152 (ارذهناب) ىسوم



 الدحه

 64 65 [ناورع نبا] كلملا دع

 89 دلخم نب نودع

 99 105 عوشيادبع “6

 126 142 عوشيدبع ذا“

 156 عوشيدبع ©

 159 (ةيمرا) عوشي دبع

 1598 (ناهفصأ) عوشي |دبع

 102 ذيلتا| عوشيدبع

 21 [سيبملا ] عوشيدبع
 88 (هثدحلا) عوشي دبع

 188 (ةثدحلا) عوشيادبع

 158 (ناهريطلا) عوشي ادبع

 28 يفاتقلا عوشادبع

 118 (لصوملا) عوشيدبع
 180 152 (نوناث) عوشيدبع

 28 29 (قارحم ريد) عوشا دبع

 158 (سراف) عوشيدبع

 109 112 (ورم) عوشيادبع

 98 هللا دبع

 28 [ديعس نبا] نامثع

 105 ةلودلا دضع

 834 (يرجاب) اهاليقع

 867 اركع

 98 نولع

 92 نيسحلا نبا ىلع

 77 [دواد نبا] يلع

 69 [بلاط يلا نب ] يلع

 154 157 ذاراط نب يلع

 91 92 ىدع نب يلع

 78 ناهام نب ىسيع نب ىلع

 09 نوراه ابا رمع

 69 [باطخلا نبا] رمع

 84 فسوب نبا رمع

 96 رابنالا رمع

 26 قونرزلا رمع

 20 يدبزاب رمع

 05 [ني سلا, دع سرع

 90 درع

 106 لايقزح رمع

 28,77 انضارم

 95 لومك رمع
 75 118 ايلا رام رمع

 90 94 99 100 ليوتمع ا

 101 [رابشلا] ليونمع

 158 (ةيناعنلا) ليونع

 122 128 124 (يرجاب) ليعونمع

 122 128 كلملا دمع

 14 يدوع

 78 14 75 [يرهوجلا] نوع

 «7 [دواد نبا] ىسع

 70 ببطتملا ىسيع

 67 65 69 افالهش نب ىسع

 836 ؟ القد نيع

 72 (ورم) روغي رغ

 25 [ىنلاو ؟] سيذاف

 8 6 88 62 سراف

 8 10 15 16 سافاف دلع

 05 66 نويتف 2“

 89 40 76 [دهاشلا] نويتف

 100 قا نوخ

 115 116 كلملا رخن

 36 تخبارف 2آ“6

 180 ناشبم تارف

 88 هاشناحرف

 59 اورف

 10 11( دتكسإلا) سوراف

 198 18 ساوفو سورطف

 48 نيطسلف

 88 89 سونايولف

 49 سواوف 2

 7 8 طيرخنلا سولوف
 40 41 48 45 زوربف

 7 9 [مورلا كلم ] سوفيليف

 64 (نيبيصن) عوشيماق
 45 46 47 49 ذاق

 21 غدرف

 2 8 10 يدر

 ٠ 14 نوززق

 8 11 19 14 16 29 نيطنطسق

70 

 17 [ريغصلا] نيطنطق .

 128 لبرطق

 8 5 نوفسيطق

 85 (ةيمور) يلايطسلق

 88 89 49 ةنودكلق

 4 ىنف
 55 سربوق

 89 84 (ةيرد_كسالا) سواروق

44 :3 35 

 155 فقسالا سوفاب رق

 188 (اياثلعم) سوقايرو5

 69 70 (نييصت) انايرفوق

 20 (هيقي رفا) سوناي رفوق



 121 128 نحل ضب

 65 ادود سدس

 08 [ بيبط ] ةريحس ب

 77 نم نعرف

 91 40 سجرس [رام]

 77:79 80 81 82 ىازا نم رس

 45 جورس

 182 ةهلودلا دعس

 124 فلا وبا هللا دعس

150 7 

 82 ديعس نب ةملس
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 ناوبالا همم ناكو قلئاملا اذه ةمع نباوهو هلصب نبا, فرعبو نيسصن نارطم

 ريغ نافقساو سراف نارطم عوشي دبع رامو لصوملا نارطم انحوي رام ناسدقلا

 اتاعا ناسف كون مسرب رخآالاو نيببصن ثيعرم نم هلاضف نبا امهدحا نيمقم

 سدقلا حورو هلوبقب بولقلا هب تدهش امم كراملا ذيماسالا اذه ناكو .لصوملا

 هللو رمالا متو .اودهاش امم اوكحبو مببواق تعشخ رضح نم لك نال هيلع تاح

 هك ذل ييسلا يرام رام ةرايزا ىنقرود ىلا اوردحنا دحالا موي رخا يفو ةنملاو دمحلا

 يا نا وهو يلقملا نبا' فورعملا عوشبادبع رام بالا اذه ربدو .ةداعلا ىلع مالسلا

 |0000 ةاسكلا ةسورحملا ةنالاقلا رومأ ناتموملا باس م نر مهتاولص قيلثاجلا ايلا رام

 امام هيلع قفنا اريك امرك اهيراقب ام فئاتساو ةليمج ةننبا ددحو اهب ماقلل احم ناكو

 هيف هحارخا هيلع بجي ايف هحارخا نم هعئمو هعجو لالل اع كلذ عم ناكو اريثك

 ىقبو افلا نم عون هيلع موتا ضرملا موج دنع ةلع هل مث ءارقفلاو نيكاسلل

 اكاب اًنيزح اك ناكو مالكلا هنكمي الو هبف وه اب سحي هضرع يف فصنو نيرهش
5 

 ةحتس نم ةرخالا يداج نم اثلثلا موي حانتساو ةرادغلا ةرارغلا اندلا قارف ىلع

 0 يناثلا نيرشن نيرشعو سماخ كلذ قفاوو ةيلالحلا ةبام سمخو نيعبراو نيا

 مست هتقلثح ةدم تناكو ينانويلا ردنكسالل ةنس نيسمنو مستو ةيام عبداو فلا

 انآ زعوب .يلاوملا ىنعم يف ىلاعت هللا هلحا فرشالا مقوتلا ةزسل .مانا ة ةعاطلاو ناتس

 ةدايزلا تلصح اذاف اههوجو نم قوقملا اصقتساو اهباررا ىلع موسرملا ظفحب اذه

 تبرضو لاوحا تناب اذا اههوجو نم يهف هرفس دعب درو نمو ملحلا كردا نم
 هرقف ددجتب نم هتار امو اهنسم ىلع ديز كلذ ققحو ةورث ددجت ىلا سن نمو هيلع

 .دجو ام رخا اذه] .مالسلاو هب لمعيو مسر ام دمعيف

 نباب فرعيو لصوملا لها نم ةريزللا فقسا قيلثاطلا بءعوشا رام ربخ هولت

 بقابو ميلح يباب فرعبو نيبيصن ىلع اًنارطم ناكو ثلاثلا الا رام هدعبو كاملا

 غنا

20 
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 نم ةفقاسالاو ةنراطملا ءانالا رو مدّقتو هحرش لوطي ام هيون ين ىرجو دادغبب

 هطخ بتكو ةعامجلا مم رابتحالا اذه ىلع اًققاو مهنارطم ناك ذا نييبصن ثيعرم

 حرتقاو هاوه بكصرو هالاو نمو لصوملا نارطم ىوس فقوتي ملو ثولثشلا يف
 هلق باطو يبيرلا دازاط نبا ىلع نيدلا فرش ريزولا ىلع اهضرعب رهظتساو ابابسا

 دصتقف ناادملا ىلا رادحنالا لع نينمومل ةعامجلا يار قفتاو فلخلا لازو الا اذهب

 ةنس نم لوالا عيبد ربش ثلث ءاعبزالا موي هللا اهلحا ةفيرشلا ةرجحلا باب ةعابجلا

 ةيام عيراو سمخ ةنس يناثلا نيرشت نم نيرشعو مسانو ةبام سمخو نيثلثو ثلث

 ىلع كرتو عوشيدبع رام سدقلا بالا 3 1 سو ينانوبلا قدك ولا لاو

 رومعملا مركلا باب كرو 00 هللا مدقتو ريزولا يدب نيب ةحرطلا هسار

 نم ةعامجو ةطرشلا بحاص يممهامملا دمحم نب مركلا وبا فرشلا ماسح هعم 57

 امون ناكو ايلف كاف هلل اهرمع اثلثلا قوسب ةعبلا دصقو باجحلاو كارالا

 نينو ليغ ملسلو ةرومعملا ةرجملا بابب رضح اذه لبق اًقيلئاج نا مسي ملو اًروهشم

 رام ةعيب يف ةعامجلاو قيلثالطلا رضح روكذملا رهشلا سماخ ةعمملا موي ينو .ةحرطلا

 ثوعابلا لم دق ناكو ةقيتعلاب ةفورعملا ةعببلا ىهو ىبرغلا فاما ةارصلا ىلع نوبشف

 نبا, فورعملا فقسالا رهاطلا لمجنالا ةءارق 1 هل زركأو نزارلا لمعو ةركم اذم

 هزاركا ببسو تاعفد ثلث ىوره ]اه ةعامللا لاقو نيصن د وهو ةلاضف

 كلذ لح دهعب و تلخو دحاو 0-00 مهنم قبب )ا ةرييكلا اك فوم ةفقاسا نا

 لصوو نيادملا ىلا ثبسلا ةليل نيزارلا نم غارفلا دب ةعامجلا ردحناو .مدفت اهف

 دعصو بياصلاو رهاطلا لصمنالا هاقلتو رهشلا سداس تبسلا راهن يحاض راتخلا

 هيف نيزارلا لعو مبذملا سدقو نيادملاب انالا ريد لخد نا ىلا هيدي نيب ةراسلاب

 رهشلا عباس دحالا موي ةركب يفو ةناراملا داعالا لثم دحالا هلأ رهشلاو يبل لو

1255 

 ؟ هقول ايدل رام سددقلا بالا لوف كرام ذساسالاب يدبو ىلاثلا يرش ركع ا
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 ةروص هف يذلا تببلا ىلي ام اثثلا قوس ةعببب عوشيربس راج فورعملا تببلا يف
 اقلئاج هلبق ةعسلا هذهب نفد لو رخحن ربقلا قبطو اهركذل مالسلا ميرم ترام ةديسلا

 (7) اع مينشلا بهنلا ن نم مورلا رادب ةعبلاو ةيالقلا ىلع ىرج ام اهب هنوك ببسو

 ٠١ كلل الكو ةلبج ةنثلا 690 تاوصو ةنبرملاو ةنابرسلا تكلا تلذحا

 سيل رخآ ءيشب بلوط مث الظو اًيدعت هيلع بجوي ال ءيش ةعطاقب هتبلاطم لجالا
 هنتدمو حانتساو ةثداطلا هلع تثدح نا ىلا ةسدقملا ةعبلا ماقاو 0 ا

 ] قفلاو 6.4 !١0 ةلس ةيزق امون نيرشعو سنو ربشا ةشخو ةنس ةقلثللا يف

 نيدلا باررا راهتلا هتبلاطع ىلقلا لغشو ةبعصلا لاوحالا نم ةريسبلا ةدملا هذه يف

 تقراف يننا اباد لوق 3 0 هعم ىني ناك ام هتنتر لحال ةعسلا ىلع رقتسا

 ريما دنع امركم شيعلاو باقلا بيط هب و نييصن اكرفوه (8:) ىسب يثبعرم

 اندس امماو ناكم يلا 0 535 نيدلاب ايلاطم ايوركم امومبم انهاه تاعجو دلبلا

 انا تعمسو .ةريصق ةدملاو ةقلاثلا عم يما تبني نا بحا دوجحلا هركحذل ييسلا

 بالا اذه نع هللا مهرثك نينمومل نم ةعاج نم 0 نبا يرام (0) رسأبلا يالا

 ناكو ةقاثجلل ملصي نم رايتخال ملا تقو لاق هنا هتاواصب هللا اة

 نم قلئاج راص يذلا عوشإادبع رام رهاطلا سردقلا ناكو هتلوت ىلع اوصن دق

 جيسلا هراتخي تقو نكي ملف اهاصحت يف دهدجح هسفن هللا ع يلقملا نبا, فورعملا هدعب

 عوشيدبع رام بالل لاقو اقلئاح راص يذلا اموصرب رام سدقلا اذه تفتلاف

 ةدملا ناو يلا رياص انجل نا سصمالا اذه يف كسفن بعتت ال ىرجاب نارطم ناكو

 ينصاخي نا بحا هركذل مالسلا جيسملا انديس امناو يدعب نم كيلا ريصت ةقلثجلاو ةبيرق

 رهاطلا بالا ربخ  .نيما عججا مهتاولصب هللا انركذ .هذبب سعت الف ءانالا ةلمج يف

 رهاطلا سيدقلا بالا اذه .ىلقملا نيا, فورعملا قيلئاجلا 5# عوشيادبع رام **

 هيلع نينموملا ةعاجج نم رابتخنالاو صنلا مقوو ىرجاب ىلع اًناطم ميساو لصوملا نم

 ا

10 

20 
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 ا

 غارفلا دنعو ميذملا ىلا ةعاملا لخد اؤةبعو اذه يفو ررسلاو دحالا شرد ل اع

 نم عارفلا دعبو مهعم راتخحاو لكشاو ريدلا يف اورادو ةرابسلاب اودّسا ر ل نم

 ةنراطملا ةعامج لاقو ذماسالاب انحوب رام نييصن نارطم ًادّباو ميذملا اولخد ةراسلا

 لبق نييصصن نارطم هعسر الو رطانلا هل زركاو ةيراللا ةداعلا ىلع نيناوقلا ةفقاسالاو

 رشع اذا ماساو ةداعلا ىلع ميذملا داب ىلا كعِضَق اهابقل هلجر ىلا ىواو هدبو ةسار

 انيطز نب جتفلا وباو انبطز نبرشب وباو هرح نب رصن وباو (!)ىدزتا نبا يلعوبا مهو اسامث
 وباو لصوم نم تاكربلا وباو لالدلا مركلا يبا نب العلا وباو هيفص نب جرفلا وباو

 ىنقورد نم سفنا ةشثو عوشلر بس بهارلاو سعتلا نبا, فورعملا نسلا نب العلا

 دحألا موي راهن رخاو طساو لفقسا 2 جيلسلا ارقو سدقو قالا ل اىضنالا ارقو

 نايا: ةعيءاج مهلبقتساو نيالا مول رس < اولصوو ىنقرود ىلا ةعامجللا ردا

 لضو:نأ للا طلقلا قم قناثاطلا دن قير نيصطلا وشوفو قرد دب نايواكتلالاو

 ىلا يضملا حصن ملو مالسلا ةنبدم ىلا ةعامملا اودعصاو نيزارلا لمعو ةرايسلا متو ريدلا

 ةفاطا ةدسقو مورلا داد اوُدِمَم يملا ةرك قويا هللا اياضقو ئنركلا نع

 هتاولصب هللا نك هكيورردللا سيق حانتساو ةقاثلا يف هتده ل اطت مو ءانهال نينموملا

 يداحلا وهو ةبام نسهونيغلب انس رخالا عيبر .نهش نساخ قتيلا موب نم رصعلا

 ةايغلاك هتافو تناكو .ردنكسالل ةيام عبراو نيعبراو عست ةنس يناثلا نوناك نم رشع

 داعو دعو ءاثثلا قوسب ةعبلا ىلا جرخو ةمالسلا ةلج ىلع مندلا موب ناكل هج

 موي هملا اهنم داز ةدام هردص يف تراصو ةلزث هل تضرعو ةعسلا هذبب ةيالقلا ىلا

 سدقلا رهاطلا بهارلا هلسغ الوتف هركذ مدقملا مولا يف يفونو نوناك رشاع ةعمجلا

 ىلا نول مهتعاج ناسقلا ناكو .فقسالا سوقابرق ةقيتعلا ةعبب يناكتقلا سقلا :

 اولغاشتو ميلا بياصلا 2 ىلع هوبات عصور لكما ىلا ججرخاو سانلا ماقم برش

 هل روفحلا ربقلا يف نفدو لدللا نم ريخالا ثلثلا اهنم اوغرفو لئللا لوا هيلع ةولصلا

1. 

1 253, 



 -و

5 

 ينابرسلا مرتك ناكشلالا اذه ملعت أو .هدهع اع ةصيقن هش نكي ملف ربتعاف هلع

 سم ملعتو نموملا راوحن نبا تيب يف ماقاو دما ىلا ىذمو 0 نارطم نع

 ريبدت نسحا اهربدو نينمث ةبعرا ىناثلا هبلا رام ةقلثج لوا يف افّقسا ماتساو نينس

 .هتشخو هاوقثو هتداهز نوفصيو هتّقرط نوركشد هدلب لها ةعاجو هتعر تناكو

 لدب تامفد يف اًمانم ىارف دوجوم ريغ سدقللا ريما ناكو اهب ماقاف ملشروا دصقو

 هللا اهرهظا ةبا هذه تناكو هذخاو هنم برقو هيلع ملطاو جبذملا تناج يف هنا ىلع

 ب

 عباس نينثالا موي لصوف دادنب ىلا روضحلا ميدقتب بالا اذه بوكو .هيدب ىلع

 يبا باتكلا نيز لجالا راد يف لرتو ةيام سمخو نيرشعو ناك ةنس بجر رشع
 نابضمر ربش نمأن اثلثلا موب نييمصن نارطم انحوي رام لصوو ةيردبلاب دواد نبا ىلضفلا

 10 فقساو ةريزطلا فقساو ارذهنا فقساو رعث فقساو نزرا فقسا لصوو ةنسلا نم
 قيرشغو .نك ةنس لاوش عباب دحالا و ىرحأب نارطم عوشل دبع رام لصوو اريك

 نولخ عبسل ةعمجلا موي نم رهظلا دعب زيزعلا ناوبدلا اموصرب رام دصقو .ةيام عا
 نبا لع ندذلا_ فرش سلجم لصوو ةبام سمخو نيرشعو ناك ةنس نه لاوش نم

 اهب بكرف مدقتو هلا دهملا ملسو ةحرطلا هسار ىلع حرطو يبنيزلا داراط
 نم ربعو ىلاعت هللا اهرمع اثلثلا قوس ةعبب ىلا ىضمو هتلج يف ةداعلا ىلع كازثالاو
 نييمصن نارطم انحوي رام ل ةنراطملاو ةفقاسالا هتلج يفو ةقشعلا ةعس ىلا كانه

 ا 5-7

 عوشيدبع رامو دادللا نبا, فورعملا لصوملا نارطم انحوي رامو ةلصب نبا, فورعملا

 ارذهناب فقساو اربكحع فقسا عوشيربس رامو ىلمملا نبا, فورعملا ىرجاب نارطم

 ةءارق دعيو نزارلا لمعو .دلب فقساو نزرا فقساو رهش فقساو ةريزإلا فقساو
 قياسا رح للا: ميك نينموملا ةعابجلا اوردحناو رطانلا هل زركا رهاطلا لبجنالا

 لاوش رشاع تسلا ةركب ريدلا ىلا ةراسلاب اودعصو ةفقاسالاو ةنراطملاو قيلئالاو

 تاز مد

 راهنلا صا يفو نيزارلا ةففاسالاو ةنراطملا ءانالا اولعو ةئام سغ# نب رشعو نع هل



' 

 رهاطلا ليجضنالا ارقو نيزارلا لمعو لوكسالا ىلا همادق نم رصحلا اوشرفو لجضنالاو
 ٠ عضوملا يف اونابو ناولح نارطم انحوب رام سدقو 0 نيببصن نارط» عوشيربس رام

 نيزارلا لعو يسركلا رمعب فورعملا ليربج رام سيدقلا رمع اودصق ءاثثثلا موي يفو

 رادب ةقلثللا ةيالق يف سلجو دادغب ىلا ةعاجلا دعصاو سدقو قيلثالا لجضنالا ارقو

 هعسا دعس ريد نم ايهار ماساو لاوش نم رشع يناثلا دحالا موي لابقلا لمعو مورأا

 يبا نباب فورعملا" عوشيربس يطسقطنفلا موي ماساو تيهو رابنالا ىلع اققسا ابرك
 نارطم ناك يذلا امون لقتو طساوو ركشثكح ىلع اًققسا دادنب لها نم ةيلح

 اققسا يسركلا رم سيئر يدهم نبا ليونمع ماساو ىرجاب ةنرطم ىلا روباسيدنج
 عوشيربس هسا ايهار ماساو ةيمرا ىلا دلب فقسا لقنو ابارذابو لينلاو ةيناعنلا ىلع

 +. هن ءرضم ةنرطمي ىلا .ناواناراظف"لقنو لكما ىلع افقسا نانا رعب نم

 هام دالا رب درع عباد تبسلا موي ةرح هسفن هللا 3 قيلثاللا املا رام افوتو

 ةدعقلا وذ نم نيرشملاو يناثلا مويلا وهو ردنكسالل فلاو ةبام عبداو نيعبداو ثلث

 يف ثولصبلا ؟ يف يذلا تببلا ردص يف نفدو ةيام سمتو نيرشعو سمن ةنس

 هللا انظفح قيلئاللا لايونع رام ربق باج ىلا مورلا راد ةعببب ريغصلا نحصلا

 .ناعمجأ مهتاولصب 15

 نم سدقلا رهاطلا بالا اذه .هتاولصب هللا انظفح قالا »6 اموصرب رام #*

 نا

 رح 0

 تناو لاح اذو (5::كاشلا هو>و نم هدلاو ناكو نيبصن لامعا نم ةيديزلا, فرعت ةيرق

 ناكور نان مسق هريع نم هلو سيدقلا اذه دلاو يفوتو هلام تفاناو جياوح هيلع

 هدسس دلو ذخاو 1 هدسم ةاقفو فرع الق ريدلا ىلا نعصو بهز دف يور ءكولم مه

 تعز من

 ضعب لاس مانالا ضعب يف ناو ةقدصلاو اطعلا بحي ىصلا اذه ناكو .هيبا لام

 ةراكلا < |ولمملا نم فاك اراند نرشع هدف ينفق نم اراند هاطعأف ءارقفلا
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 7 نبا ..

 ٠ نم ريدسلا :ىش ءاوانملا 0 ملح كن >9 هأبص ذم فوصلا سلو ريدلا ىلا دعصو :

 ؟ 2ةارط
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 نسم هريغو يطساولا نال 2 ام نا انعم يفريزولا هلاق ام ةفئاخلا ركذ ةفلخلا
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 اهب لخا نا زوجي ام لاقف اهب لخت نا محصن ام هل لاقو معن لاق قيثاللا كتالص

 كتالص يف هسا ركذت نا الا زوجيال ناكاذاف كلذ باوج يف ةفلخلا هل لاف

 5 .هقلاخت نا زوجي الو 9 نحن اناخادب شف لكحتت هتالصبو هللا ىلا مفشتست هبو

 اهركحذ مدقنلا رادلا يف دعاق ناكو لككوتلا نم قيلئاللا قاطاو لاا ف هحوو

 هتالصب كاذو هبلق باطو مورلا راد ىلا مث نم فرصناو ضرالا ىلع هتحت هتبادشو

 .نيما:هتاولضي نيموسرملا,نينموملا ةعاججو نحن هللا اناكذ

 لها نم رهاطلا سيدقلا بالا اذه ىلقملا نبا, فورعملا قيلثاطلا 6 املا رام **

 10 نم ساخلا دحالا موب نيئموملا نم رامتخالا ماتسا لصوملاو ةزح نارطمو لصوملا

 ةيام عيداو فلا ةنس ناسين نمر شع سداسلا مويلا وهو ةيام سمخو عبرا ةنس لاوش

 رام سدقلا ناركذ وهو ىلؤدحم ؤادح جم ةنعلاو ردنكسلال نيرشعو نينا

 وهو نيبصن نارطم عوشيربس رام نيدملا يسركلا ةعيب رضحو مالسلا هركذل نانو
 ا راهو رطانلا وهو, اريكع كسا عوشيربس رامو ناولح نارطم انحوب رامو ميسملا

 15 تايقصأ قمتمأ عوشما دبع رام ةنراطملاو ةفقاسا نم رضحو تاناورهنلاو رصقلا فقسا

 عوشلا دبعو ردتشب فقسا عوشبنانحو ارذهناب فّسا ىسومو 3 عوشبادبعو

 نيز كلملا قفوم ةلودلا نيما لجالا رضحو نييدادغبلا ناسقلا ةعامجو ةمرا فققسا

 ءاسورلا ةعاجو يدادغبلا بيبطلا ميهربا نب دعاص نب هللا ةهه نسحلا وبا ءاكملا

 ذساسنالا يف رومالا ترجو .اروبشم اًموي ناكو دالبلا لها نم ةعاجو نييدادغلا

 20 ردحنا مولا ةمقب يفو ميذملا ىلع كاوا لاق مجرو رهاطلا ليجنالا ارقو دادسلا ىلع

 نيم نينالكسالا جرخو نينئالا/ موب لاحكلا,ةعرشم, ىف دعصو ىقزود ىلا. ةعايطلو
 بيلصلاب هوابقتساو نيهوسرملا نيئموملا ةفاك ظ_حت هتاولص علسلا يرام رام ريد
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 هللا ين قيلاجلا انيكم رام فقاو اممادقو ةارسا سونوزتالا مادق ناكو بسعم بص

 فرعت ام كحيو يل لاف انهاه لمغت شياو ةارملا هذه نم اناباب قيلثاولل تاقق هسفن

 انتدس هذه كلذ باوج يف يل لاقف كنمو يسلا قحو ال تلقف ةارملا هذه نم

 سقف ميعربال ههسو جرخا قيلئاطل انيكم رام تلق دق اهناكو .مالسلا اهركذل رونلا ما

 اق تار امب ناحرف اناو تهيتنا ثار ام مظع نف .هل تعر ام لعفيل جورخلا مف 7

 لتتم ءرش اذه لاقق تار ام هتقرعو ىطساولا نبا يَشلا راد ىلا دغلا نم ناك

 لضخدو ةقبتعلا ىلا مورلا راد نم قيلاجلا ربع دحالا موب وهو نيموي دعب ناكالش

 ناكو بسعدمهبدع نولوش سانلاو ميذملا ىلا هاذح لخدف نيزارلا يف ساتلاو

 سف هماساو هيدي نيب هرضحا لاحلا يفو هب قعزف هبلطف ةقيتعلا نم حربي ال ميهرا

 عوشبادبع ذيلل مهربا اذهو ءاهركذل م ا 2 ترام رونلا ما ةدسملا هل تعر ميك 10
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 ناوبدلا نم هفاخ اوهجو اهل لإ هل ههحر هدلاو نع ينثدح أاضاو .ضراعلا نبا

 راد ف دعفاو لكل هعمؤ ءايغ مور لا راد يف ناكو هللا هنحر يلعساولا نا بيسإ

 هعم ناكو ةجردلا ةعءوطقم رادلا تناكو ةماعلا بأ دنع ةبحرلا برش زورهف نردب

 بضغتو نيئموملا ريما فلاخت 2 زوجيال لاقو ريزولا هرضحتساذ هعما شيا يردا / 0

 نا زوجي ال ركنا: مالسلا قيثاب ٠٠ ايكسؤابن هل لاف نلتللوأل ان ينعي هبببط

 كل ام هنم لقت ل نا ريزولا هل لاقف هلع يرما اناو اويل ايف ىنفلاخيو يبضغب

 اسمو يبفن» يرماف مدلب نم تيضم نا يناكو قياما هل لاف اندلب يف لسفش
 هلي لوهان متبتك يذلا دهعلا اذه نا سسحي الو هلاح ىلع وهف دقعاو لحا

 اناذ حرف ينام 5 3 ماك نافنايعلا نم لوم انا الاو دهعو ةكس ورع اعاو

 هل محي الف ىلططساولا نبا ينعي يغاطلا اذه اماو ابيرغم ىلا ضرالا قرشم نم يرءا 2

 ةفلخلا ىلا حرشلا ىتك هناف ززولا اماف ع فرصنم اناو يكذب الا َةالَص

 مادق يطساولا نباو دفلا نم ناك النانو كر رمكانو قرف عج وك ذو

1. 



 لصمال ىطمت ناو ةعوبتملا ةافقملا اهرماوا هجونو ةعيرشلا هضمي ف لع تقبل

 هدشل لظ اذا قا هدحوبو هدشريو هللل هب دهس نالا ميا 7 غاز اذا كهذ.م

 ةفقاسالاو ةنراطملا ياس كلذ ملعف ءاهنلا ىوان ةنجو اهلع لمحي ةيح ناتكلا اشنذانرئاو

 عداو نيناثو سمح ةنس نم رفص يف بتكو .هب لمعبلو 08 ىراصنلاو نيسسقلاو

 5 نبا مرح اورضح نيذلا حياشملا ضعب ضع نم هتعع“ ان اشو مانام ةلام 4 2

 ضب سما قيتاطلا ١ فيكم رام. نال .ىلامت.هللا اهرمغ ءاثتلا قوس ةميب يف قطساولا

 وه دعصق قلثاكلل هفلاخو دعصت نا رسج اف يطساولا نبا مرحب دعصب نا ناسقلا

 هوجر لكما ىلا لخدب ىتح ةالقلا نم جرخ ال ناكو مرا ارقو ميبلا ىلا هسفن

 مخاد قيراودب مجر ةعسلا ىلع ةفرشم تناكو ماظنلا نبيا تدب فرعت راد

 0 يلساولا نبا ىلع متو بذ ذكت بذكت نوأوه هارّق وهو مركا اوععس الكو ا

 اهف نفدت ةربقم نالا 5 اهنم هومجر يذلا رادلا اماو هانع ىعع يف هحرش مدقت | ,

 موسرملا لضافلا ريللا سقلا كحا .سيسقلا رذنم ءنكست ال بارخ ىهو قوملا

 00 اس نظاما لديستلا تالا: يل ءاج نلاقي لاما طل اهارع يدرك ةني
 عرص هبب ناكو مورلا رادب ةيالقلا ىلا لغش ىف هتاولصب هللا انركذ نييبصن نارطم

 1 ريقي لع مان نضماو مق هلاك لقوا هيلا تييف ةداحا م يللا نطنب يف هلا تطرمف
 ىلع مانو هتعاس نم ماقف تنفوع دقو هتاولصب هللا انركذ انيكم رام رهاطلا سدقلا

 هتربختساذ ةبفاع لك يف وهو يلا ءاج دق وه اذاو (7) هتبج ةعاس نم عرسأب ناك اهنربقلا

 هل للا نك اخ لق كلل فالس رت عظ قرح حسا ىق اي لاقف هلاح نس

 تفوع دقو ىمأا تلازو تقرع دقو تهيتناف ةظل قع تفغو ربقلا ىلع يار. 4 49

 20 وبا ا 2220 أاضاو .هتاولصن هللا انكذ قدئاجلا انيكم رام سددقلا ةولص

 ينناك يانم يف تااد لاق هللا همحر يدلاو يلا كح لاق يجيارلا بارغلا نبا تاكرببا

 ىلا اوغلب دقو نيزارلا يف سانلاو ميذملا يف اناو ىلاعت هللا اهرمع مورلا راد ةعبب يف
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 من

 ا

 لها هيلع امو كب ىلوا مهو هب نكوااكنا 3 كفصو ىلع قافتالاو كبارضا نم

 مسه الح دوجوب فراع مهلاوحا خاص صب لماك قيلئا> ىلا مهتجاح نم كتان

 نع اوفشك امل مهتعاجج ناو معا هيف (!) هضرفيو مزلا هلثل نوكي ا: موقيو مهارحو
 أم ىلا ةياعو افوا مميلع ةياعرلاب وه نم وفدا ل اهوفشتساو مهدقتم 00

 رسهجاو نلعا كاذ ةباهتساب مهناسلو ردجاو ىرحا مدقتلاب ىلوملا هرشا هبف نودمحي

 نم اوصنف كاوس فلاو ادب ضيف ايف عمطللو فعاو فرعا مهفوقو لاوما نعو

 ةوسا مهرما كيلوت اضيا اولاسو كيلا مهند يف مهديلاقم اولسو كيلع كلاكشا نيب

 لوصنا رايتخالا ةدع نم كوضترا نا هل ايف كتبتر يف نذالاو مهنيب كمدقت نم

 هيف لرتساو هماعنا مياس ىلا هيف ةءعرلا تهحو ام ىلا ةياجالا» نيئموملا ريما سمعا

 رياسو مالسلا ةئيدت يراصنلا روطصنل اقيلئاج كبصنب زعواو همام ردص نم لوطلا

 نويد مالسالا رايد يف مه نيذلا مورلاو ةبقاعللا لك هلع امدقمو عاقصالاو دالبلا

 كقح يف مهريسفتت (*:) برعو الوبقم لكلا يف كلوق 5 نومدقو نودراو اهلاو

 كلمابا دقوتتسو كلمات مرالول نونا و هواه رمل عزز فام اةءاحإلا درعش لرقا
 ككرشب ال يذلا مهيلع مدقتلا ةيمالاب مهتالصمو ىراصنلا لفاحو عماجم يف اينو

 كيلا مهرما مهضيوفت مم ليبس ال ذا هسورد أبب ىلحتلا يف كلثام الو مهب ريظن اهف

 مدقتو هعانتما هب هذخأب افا نمع هسفن نم دحا دجيوا اعاب كتازاجم يف اودمي نا

 نالا ةمياق يه ينل مكارابدو ديب مكاوماو 3 يف كتان لهاو كتطاحب

 ةيدلا ظفحب ل طورشلا يف متمد ام م كل عرشلا ارا مكتوم ا

 ماب نمو ٠ ءاسنلا نود علاج نم ةبزلطلا ضبقت ناو نيلخم ريغ امازلابو نيلخاد 5

 ريغ نم ةنس لك يف ةدحاو ةعفد نولمح اهيلع متنا يتلا ثاثلا تاقبطلا بجومب ملحلا

 كيرامم مهنيب جت يف كناحن لها نيب ةطساولا يفك م ناو (©80)هس الو هركم

 مالسالل هعجرف الصفو اضقو ايكح ىضنقي ناكامالا قفتب اعار مستو (8ف0) صرع افلح

1, 248, 
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 ناك امب هلع طبحلا دحاجو هل ركذم لك ىلع لجآلا باقعلاو (8ذ0)لجانلا ىزإلا بجوملا
 مالسالا دبا يذلا هلل دملاو .نوكرشد امع ىلاعتو هناحس نوكس اب هتطاحا (ة:)هوسا

 هيلع هللا ىبص اني لسراو هوفطل مسرو ىعلا بارخا ىلع العتسالا هنو هرهظاو

 ضوعو كرشلا اعد ضقنف اريئم ًاحارسو هنذان هللا ىلا ًاعادو اريذنو ريشي ملسو

 5 اهادباو ةوبنلا نيهارب سار عاطاو اهاّداو ةلاسرلا غلف كشلا ضراع نع سفنلا ةحصإ

 ناكل كوم تدمع ىح مفصيو مقتيو حرجيو ءاوسناب هللا ةعاط يف لزي لو

 درفا هب ميعن نم هل دعا 5-5-5 كلر لاقل رظنو ناكالا ةكس ىوقتلا كيج

 .هنانع ضوبقم قلطناو ميلا قْلا برض نا دعب ةدروا ةعافشلاو ناوصرلا ضوملو هل

 راص يذلا هلل دمملاو ةئالا هيافلخو نيبختنملا هباحصاو نيمركالا هلا ىلعو هيلع هللا ىلصف 6

 !0 (810) يس نم هل بهاو هقحتساو هبجوتسا ام ةمركلا ةنامالا ثاريم نم نينموملا ريما

 تنقلاو اداقتم هتاقا ةمزاب رهدلا - ةفاللا فرش نم هلاناو هقراو هذلا اهالع

 عارساو هب هبادعا نم اهف عرشنا ر قم.نعلا مايا صخو ىداهتي هراد لياوعلا اناطم

 اهزثاام تقلاو لوجو درع 57 ريسلا تدعام هاد مسحو لطابلا ضحد ىلا قمل

 قفا عاطم صا هل ل ا لوحنو ضرالا يف (ةن: تاودلا اب. ضكرو .اهنوتم 2

 15 امم بش لالضلا مجت ملطم ناميالا وص نع الا رفس الو بصيف هتدعاس ىر حالص

 ىلا هيلاوي اعم نينموملا ريماو .(8ن0سسب هيلاو لكوتي هيلع هللاب الا نينموملا ريما قيفوت

 فوٌلا هوطس نم راحي ادي اهي! دوجنو زعلا فورص مهوعدت ةظحالم نم ةاعر

 تام هعداخ مهنع ررضلا (810) ماسلو هعماج (7) مازتلا ةاعا رم نم هأيا مهساوبو رذحلاو

 مالسالل مهناكتساب نوصلا نوبجوتسي نيذلا ةمذ لها نم ةماقتسالا ىلوالا 55

 201 ترقق يتلا طورشلا ممازلاو مالسالا ة ةقفص هب نوطعب ام كلذ ع نم مهدامتعاو

 ةفطاعلاو 0 يتلا ةفارلا نم فلسو مزعلا مراوص اهيف تدرجو ببسو

 ال اناغلل لك ةزيماااذ "كنوك ىلتنا اله. سالب لع دوبلا ا ةنالا قب قيرشقوا 6 هدد



 "ا

 تجرخ دقو نحيصلا ىلا تعقوف اهتيمراف فخت الو اهيرا درجب يلا ءاش رسكتت كنب
 اهباصا يل لاق ملطسلا ىلا تدعصو هام اهتالمو اهتذخاف رسكتت ملو قيباوطلا ىلع

 انس مزهر ةرفاابزا نو فصاشي قاح اأ تضم ءئىث

 راع كاشف لا ةدرو ]مادو شوا وما يجن ناب ب
 يفوتو .مهناصعو ءانالا نيفلالا رذحيل هنع تازيعلا 2 فوصل قلع يعل

 نابعش رشع يناث امبرالا موي مورلا رادبت هتاولصب انركذو هسفن هللا عن قيلثاجا انيكم رام
 نحصلا يف ثولصابلا نمي ىلع يذلا ءاوملا يف نفدو الل زنجو ةبام سمخو ينثا ةنس
 عوشيربس هدعب رطنو .هتتبهر يف الو هابص اال زك ىناراذل فرع امو .نويالا

 فا

 هتوم دنع هب هسفن تباطو هخخا لجال ةدم هلع سضغ دق ناكو اربكع فقسا

 نيبو هليب ةموصالا تقو ةثلث امانا لفك ناك هنا كقفيحالا الآ اذه نع ثدحو 0

 هبسرك ىلع سلبت ثنا كلنا يل لوقنو ةتومي ىقرشبي نما يون يف: تاو لاق قيال
 دمعلا هل بتكو اًرطان رطن اربكع فقسا نا مهني ملو كلذ صو ةنس دعب رطنتو
 بوتكملا دهملا ةخل .ربخلا بحاص ايالصوم نبا رصن ىلا طخب زيزعلا ناويدلا نم

 .ربللا بحاص رصن يبا ءاشنا نم .هللا هلجا يوبنلا زيزعلا ناويدلا نم

 ميحرلا نمحرلا هللا مس

 هللا سمان يدتتملا مامالا هللا دبع مسقلا وبا (# هللا دبع) هتياتكي ىما باتك اذه

 .هلل ةردقلا .هللا اهاحا ةفيرشلا ةمالعلا هش .كرطفلا قيلثالا اخيك نينموملا ريما

 كيرشال دحاولاو ءاهتنا الو ءادتبا ريغب مدقلا وه الا هلا ال يذلا هلل دملاف دعب اما

 قلا هجو ةمالل فشاكلا دعولاو هنم دعولا ةانلا ىلا دشرملا ءاحاو ةتاما يف هل

 (8:0) هيضاملا هفلا ىلع ةوقشلا كو ةبحاصلاو دلولا نع هزن يذلا دسسسو ىقش مهنف

 دصاقو امل بلاط لكل اهبداشم يفصملا دهاوشلاو ىلبالدلا عضواب ىدهلا ىلا يعادلا
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 نفدو 4 ةرومعملا ةقشعلا ف ةرام سمو نيرشعو كرس ب يدامج لهتس نيتثالا

 تمععو . قال .همحرو هلع هللا ىضر هرك أم هسفند ري و هدلاو دنع ميبلا ءارو

 سبسقلا نم هاباطخو هيونذب رقملا نيلس نبا يرام (ن:)سياعلا نب املا رابخالا هذه لباق

 كيزاثلا رونلا ما ةدسلا ةرهاطلا ةم دب موسرملا نسلا نبا فورعملا تناذاحلا وبا

 آ بالا نيبو هّللا همحر ىطساولا نبا نيب قو ام تقو لاق هنا اهركذل مالسلا مير

 يدنع تاب دق ناكو هسفن هللا مي نيكو ةلركلا اقرت رج افازلاأ الانتا

 فصن قيلئاللا ماقق ةريبك ةموصخ ىلمساولا نبا مم مصاخت دقو يلاذلا ضعب يف

 ىطساولا نبا راد ىلا ربعت ديراف ىضقنا دق لغشلا تاداعسلا وباب لاقو لا لدللا

 تاقق ناوتت الو يجل يف عرساو كنتتنب انا يننا دحال لقت الو ينفرعتو مت ام رظنتو

 !0 تبج اذاو ينغلب دقو ايش عيسلا انديس نم تبلط دق لاقف هللا ءاش نا ريخ انأبا اب

 تربع ىلعساولا نبا يتلا تيب ىلع جراخو لخاذ انا تنكو“ لاملاب كتلع
 نيخراص نيمطال نيكاب مث نمو يراوجلا اذاف بابلا تقدو ميشا راد تاتو

 ءىش ريا نم انهاه ام تلاق هللا ءاش نا ريخ اهب سينا تنكو يراوجلا ضعبل تاقف

 تاق .ىبع دقو اهرصيب م ةعمشلا ةليل لك قداع ترد اها كممذق جل

 107 ينمقوتت قيلئاكطاو ةعببلا ىلا تربعو تعجرو .هتبوقعو قيلئاللا زم نم هنا

 سلا نم تبلل انا لاقف ليوملاو ءاكبلا متو ىع دق يشل انإاب تلقف ربخلا شبا
 هللا انركحذ جياوح ءاضقو رختو ةدياف هتامح ف ىراصنلل نال هدلج يف هسبحا نا

 قيلثابلا عم تنك لاق هنا اًضيا هنم تمعسو كم ربل ساما حالا ذل كفا

 اهبللا مهزوعف ىلاعت هللا اهرع ةيالقل نينادكو ساجم لمعب ياو ةيالقلا مططس 2

 لاقو انيكم رام رهاطلا بالا يلا رظنف لفسا نم ام اهالما نا لك كرك

 ىلا اهنا ؛يل لاقف لفشا نم ءادسم اهالما هل. تاقف ةرللا هذهب لمعت ديرت شا

 اد تالق فق ةلؤ: انرا لاق اردكت انياب تاقف اهلوزنب تنا بعتت الو نحيتلا
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 يتلا لاحلا يف رخا () يعاسم نم ددرتم ماركالاو دوجللا 10 سلا صيق

 ىلع عاجالا ىلا وه ام مضاوتلا نم المعتسم ريقفلاو جاتحم تاساوم يف كلم امالذا

 ذالمال ارجاه ريغلا ءاملا نم بذعا قالخاب نينموملا هتوخال افلاتم رهط ىعد اهيدقت

 عباطب عبط دق رابدلا لضفا اكسمتم راطالا نشخا اسبال مايصلاو ةالصلل الصاوم

 رداصلاو,ةراولل الوم: ادراك لمح: كنيلشملا. لماكت نيف لاو سلا ولطشإت زةوعتاقلالا

 ىلع اهيف فرصتيف اهلا بيرغلاو بيرقلا لخدي دصاق دحا لكل لوذبم هقبطو
 دهتي وهف هلجال رضح ضرغ يف باطخو هل ددجت' ةجاح نم هستلب اب هراثاو هراخأ

 رادلا مدخب دكو مزح لياضفلا هذه عم هلو هيعاسم ةزاجا يف انكم كرتي الو هيف هل

 هف روظنم راقولا نيعب وهف ةعفرلا فانملا يوذ سوفن يف ةفطل فرو ةزيزعلا

 ةكرطفلا بصنم 5 ءاروهشم ةمحلا ولمبو يارلا:فللو ةيوبحلا فاصؤالا لاكبو

 هيلع عاتجالاو هراتخا ىلع مهرياس نينموملاو ءانالا ةعاج صنو ةقاثلا ةسايرل تر

 مهرما هالون لبقو مهل تاتش رايتخالا اذه لوبقب مجم نا يف هيلا ةبغرلا اوهجوو

 نوكيو مهتعاج بولق , مهتقفاوب 3 مهتعبب نيج مهلع ةسايرلاب جوتيو مهلمح تان

 نينموملا ةعاج طوطخو ثولتشلا هل اورطسو .ةعاط ءانيا هل اونوكف اثدح ابا مل

 بي نا يف هلا اوبغدو أصخ مهنيب مقاولا فالخلا حانح اوصحو اصنو هيلع قافتا

 هع ممل نم فلاخم لك دوعبو مهعماج يف مهتاوصأ اورهجي ةقفاومو ةبحم محلاوس

 نينموملا نابعالا لب ءانالا ةعاج رض> مث .اّقيار اسابل اهيلع هتيالوب ةعبلا سبلبو قفاوملا

 لاقو هسار ىلع هعضوو هلبقو هديب هذخاو تولشلا هيلا اولسو هوبطاخو هراد ىلا

 قردقو امهقحتسا الو ةيظعلا ةيبرلا هذه ىلا ىنوقلها دق ةداس اي نيرضاللا ةعابل

 هتداعس ماَق نمو يريل عصي رئالا اذهو ىنسملا ينع كي زجي ىلاعت ه هللا اهنع زج و

 ةم.ب دصقو هراد نع جرخو هتهدخ قرافو هقح يف او 1 ىلاعت هب هللا فطلو

 موي حانتساو عوبسا ىقبو هج ىججو هدب ملت هلوخد نم مايا ةثلث دعب ةقبتعلا
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 تاممو هيلع ءاعدلا رثكف دادش لثم لصوملا رابغلا نينو نباتمتاا مزلا نا هل نمف

 مو رايغلا لازو ىزاصتلا هباسح ىلوتو عوبسا دمب هيلع ضبقو راهنلا تيعاوبلا
 هرسح هسفن ىارو حبحلا ةلعب ناك ام نسحا مالغلا اذه تامو هقلخ ىلاعت هللا لبي

 لصوملاب هلعف ام ىلع فساتم ناك هنا هيلا نولخدب اوناك ابطالا نم ةعامج لاقو دادغبب

 سانلا داعو مالسلا ةئيدم نم رامغلا لازو .ةلع تسيل ةبوقع هذه 'لوقو يك

 ةبام عبداو ا ناكر ةئئب بحر رشع نات ةينيحلا موب يف مهتداع هب ترح ام ىلا

 نبا دبس جرفلا وبا ةعافشب هلاوز ناكو رهشا ةعبراو ةئس رشع ةعبرا هءاّش ناكو

 ةمدخلا نم هبرقل ىلاعت هللا همحر هدب ىلعو بهارلا سقلا بببطلا يلطمساولا ميهربا

 ناك هناف ةنسملا ةسضرملا هلاعفاو ةمرتحلا فاوهلل هتمدخو ةيرهظتسملا ةمامالا ةفرشلا

 يف ةقيرطلا بوبحم ةقلْطلا بذبم ىبصلا ذنم هسنح ءانبا. ىلع اًزيق# هنامز ةبوجا

 ةنلا ةمالسو نيقلا نسحو ندلا ةباثمو داقتعالاو ةنامالا ةككو داحتالاو افصلا

 ىلع ةصلسا ةريغلاو ةعبلا تايئرتلاو ةنيدلا نيناوقلا» لمعلاو ملعلاو ةيوطلا صولخو

 يرجت وا ةينوراماو ةيبوقعيلاو ةنبابلا قرفلا نم ةطسفس اهوشي نا ةقيقملا ةلاقلا
 لل اعلا ملل ام ظفح يف مست اهيلع هتسايد نامز يف اهمدخوبةميبا دالوا يف
 سارلاك ةعسلا ءاضغا م نيذلا راخالا نينموملاو راهطالا ءانالا هنوكو سامطلا

 ماركا مهمركيو فوورلا قفشملا ونح مهياع ونجيو فوطعملا فيطالا ةسايس مهسوسي

 لسرتسملا ةرواشم هيف هتكراشم محل لمج ايف مهرواشيو ميسملا مهردقب فراعلا
 ةقيرطلا نسع لدع اذا مهنبار موقو لالا ةبتر نم هيندي اع مهصقان دعو ميقتسملا

 نم ارّبم لالقتسالا ىلع هل ةناعا نامزلا هب رثع اذا مهفسا ديب ذخايو لام وا ةميقتسملا
 ةدمملاو ةيحذلا اهيزاجو ةديعبلا راالا رابخا ىلع اًءاطتم يذوملا راذتثالا يدرملا ىوملا

 ةيزإلا يف نيكاسملاو ماننالاو ءافمضلا نع لاقثالا لمعو نيلعتملاو نيلعلا نع لاوسلاو
 وه يذلا عرولاب اعردتم مهرثكحا اهلا رقتفا اذا ةريملاو مهلاوحا اهنع ترصق اذا
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 ىو "ءاقكتاو قتال كيا | قواؤرضح ناتموملا نايعا ننتقل اه زانكلا ىذتا اذاوا ةقعلا

 قراك ةعززه دنع دادغب ءالغلاو ءارولا ناك رولا ةيآم عبداو ناعسلوا كراك ةئرن

 لصو" يح سف: لع هلدتاللواو" هنيازخل ترنيو يفوت دعنا تت اهنا ناقل نب

 راد نم مركحا دادغب لخد 3 لاق اهب هروما ىلوتو اعج كانه عمجو زاوهالا ىلا

 ىناتسهدلا ليلا دنع هرزوتساو لاومالا دعوسو تاماقالا ةيقلطقامل تمفاو ةفاللا

 ريزولا ىلع ضبق مث تاطبسقتلا ةعرلا ىلا ءاساو تاعاطقالا رحم تلا ىلع هعضوف

 ةفرشلا ةمدخلا اهمزلاف راند فلا نيسمخو ةبام هلع ررقو ريهج نبا ةلودلا دمع

 ةنس يفو .ىناراملا موصلا لوا دادنب نم جرخو (4) هقرغو ركسع نبا نسح ىلع ضبقو

 يو .اهريغو اهرلاو سدقملا تببو ةكاأ اطنا اوذخاو جترفالا رهظ ةبام * عيراو ا

 قلئاخلا ذفناو هنكسي نمت يسركلل رواجا ليربح رآه عدلا ا سم هيَ

 تردقوا نييالكالا نئحو ةنوذللا رات ا وردكو نائازتلا دس نا ناك نذل

 سدقملا تييلا ىتاريل ىنقرود ىلا فقسالا دادأا نبا ةداعا ىلع تعشقنتا بوطخ

 ةرابز' ىراصتلا نم ةعاج رضحو .مالسلا اههركذل ليربج رامو ميل يرام رال

 الا دلب يف ةعاجج الو ةرءاع ةمحان تاناورهنلا يف قبي لو بللصلا دمع يف ناركذلا

 نيكولا ند 665: ةكربلا ترهظو فنتنلالا ف1 داعب اوينسازدأألا ميزو ىقرود

 لاك ثوبطلا يف ءاكش ناطشلا هل لخو هتناما ةحصو هداقتعا يف كشد ال يذلا

 هلخداو هدهاشو هفالغ نم جاجز وهو ةكيرلا مسي يذلا حدقلا جرخا نا فقسالا

 لازو ثوبطلا اودهاشو سيدقلا يدب نيب ةعاجلا فقوو ةذفانلا دسو ناككملا يف

 ةنس يفو .نينموملا ةعامج فرصناو قا هل نانا يذلا ىلاعت هللا همحر نموملا كلذ كلش

 اباصق هوبا ناكو ةناساركلا دالوا نم لحر لصوملا ريمالا رزو ةبام عبداو نانو عبس 3

 هدو اةنلق أشنو ركيراد ند داس 57 تام 3 ىنالسلا مدخو دادغس راصو روباسل

 لصوألل اولا بره 3 رخآ ؛ : و هلع مدخو نارهوجب فرع دادغس زول مدخو

1 



 11 كافل ملح يطساولا ميهربا نبا دعس جرفلا يلا نيبو قيلئاخلا بالا نيب

 مسرو ايلعلا دالبلا مسر ىلع اهلمجو ةعببلا نيناوقب افراع ريغ ناك قيلئالا عوشيدبع
 0 ىلا زخم نيلارقلا فن6 [ففحوت يحل لزنات نكن لبنا

 منقت اهضمبو امهعهدو يحأ رفصلا لبق 1217 عقلا نسبا ناكف كلذ ىلع

 مجيب لاق ةكرطفلا قيئاللا ازيكم را ا كونا اا ةكرب ربلا تحب < هيهرطا

 سارا ميهربا نب دعس جرفلا وبا اكو :ةداقلا ريغ نم عمو مهبوسد كاقتالا

 هللا همحر ذيلتلا نبا جرعلا وبا مم هراتخاو هذيماسا يف د #ب# نم دحا هللا هجر

 ةءالقلا يف هيدب ىلع - 00 محي هلاسف ةاش كلم لك ناكو

 اولوقي نا نم سانلا قيلثالا انيكم رام هاو طي انوع هرج ل
 ىلع ةضيرف رفصلا لاقو هنم يطساولا نبا متت مل رفصلا لبق اهعوحو ىحا

 هركذل جيسلا انديس هعمر اع الا ةضرتفم ةولص جف ناءنوخلالو قارصن لك

 وهو همكحت ةعيبلا تناكو رهاطلا هلبجنا يف هركذ وه اهب حاتتفالاب مهسنلاو ةديسسلا

 بوطخ ترحو هل مهتب ىراصنلا نم ةريثك ةعامج كلذ ىلع هدعاسف .اهربدي

 مقافتو ةصقلا يف ريهج نبا دمحم نبا دمحم روصنم وبا ةلودلا دمع ريزولا لخدو ةلبوط

 منت ل هنا الا هزهتسل الو هلي مل ام هنع قيلثاللا نوغابي نينموملا داص نا ىلا رنالا

 هنع غلب ناكو سقلا يرصقلا ةقشعلا ةعب يف ناكو اسعهحو ىحا هلوق نم

 قوس ةعس .يف هل مركب قالا عرشل نا ىلا رمالا دازو قيلثاللا ىلا 5 ” لطابلا

 ةقتتملا يه يتلا هتعبب ليؤسالو رو مانع لو نينموملا ضعب كلذ ركلأف ءاثلثلا

 1 0 رضمتسا ريزولا ةلودلا دبمع نا مث هاواهتت نمم ةعاج برقو سدقو * 5:

 كا ياسح ريغ نم هنع يضرف هدب لبقو (4) ماق ا هل مسرو يلمساو ١/ نبا

 يلمساولا نبا ىلع كلذ لقثو ميذملا سدقو قلئاطلا رضح ةقشعلا دع ىناراملا موصلا

 ىلا روضحلا نم مطقناو ءيش يف روممللا عم هسفن لخدي ملو هرهظب ملو هللا همحر
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 لامك انا ىلا رضوتلاو نيطالسلا كا نايهرلاب ىعسلاو تارابدلا هبابجو ةمومذملا

 هذه تبجواف ةسدقملا توببلا يف حيئاصملا ىفطاو تاولصلا م.طقو هسفنل فقولا

 هايقع رضحي ملؤ اناج مرا حرطاو هلعف ىلع هاو اهلا: مف هلئارسباةلاطا

 نسم نامالغ هلع ىلاعت هللا طاسف اهبحاصب ىدرت ىلا ةميبقلا لاعقالا نم دادزاو

 نييلطلا نيب هماقاو هله قلم مضاد الان ناك يذلا دليلا قوس يف ةودخا كازالا
 امايا ىقبو برغلا نم رخالاو قرششلا بناج نم فصنلا لمجو نيفصنب هوطسوو

 هببر يف حرطو ةدم دعب ا ايي

 مرملا نم اًقوخ هياضعا نم وضع ىلأ الو هيلا رظنب ادحا رس اهني لو رجالا مطو

 عبتيو هللا فخي لو هلعف ىلع رساجت نم ليولاف ءاضعالا نم 5 نا .هناه قل نآف
 الزان قيئاللا بالا ناكو نينموملا ءازع ضعب يف رضح بببط اناسنا ناو ءهرماوا

 عم اهتاواص ميرع ترام رونلا ما ةدسلا ةروصب موسوم ةعببلا يف درفنم تيب يف
 [ لوقلا اذه ىلا تفتل ملف قيلثإلا بالا ىلع سوعمداب يغني هل ليقف لكلا
 , هدعرو. كانه نم جرش هب هلع ةتلاقد سومانلا ةقنرا ضرف يف ملكتو ضخ اهاونإ نكاد

 لع ةزيالا ضيرملا نم موري وهو هاوادف ذابس هنعب ناكو هلطلاعب نم ضعب دصقو

 ناكو هيدب نيب نيعلا تطقسف لجرلا كلذ نيع ىلع هدب عضوو هبلا لخدف هور

 نال هلتقب ؟حو ةباقثلا راد ىلا اروشس قئوشلا ىلا ةولقتوتةلعأ مقجاف اءولع ضرما

 اوي وااو ناعداو هدقب ملف هلام بطلا نم ةعامجلا 0. ضرملا لها

 00 مهنيب نم نيعلا ورب لفكتو مهدع عسي

 هل اعدلاو هنع 2 هلاوسو قالا دصق ىلا هلهاو هتحوز تدلخا هيلا كلا امو

 ىللاعت هللا هلشنو هبف ةوعدلا تبدهتساف قاعلا دلولا ىلع قيفشلا بالا ةباجا مهباجاف

 هنووم مزلا نا دعب هسفن تلسو بالا ةعدا تاكربب هتطرو نم هصلخو هتعرص نم

 قرح ةيام عيراو نيعسل هس قو ٠ .هل ايدا كلذ نوكانل سانلا نم هحاّتسا لعجو
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 نيما درطف فقولل ءارضخو انحد ةمحانلا هذهب تناكو صلاكاب ةمالسلا ةحان مطقم

 سرقت ريمالا كلذل ضرعو ىراصنلل اهنا فرع امل هرس نا دعب ةلغلا ىلع فرملا ةيالقلا

 هباحصا نم ةعاجو ةيالقلا دصقق هملا ديازتو اربي ملو دنع ءابطالا رضحو اًهظع لا متو

 فقولا باصتغاو نيمالا قح يف هلمف قبس ام لجال الجاع (0) سما قيلثاطلا جعزاف

 هبف هسلحاو هتسد ىلا ةعفر هعفر قلئاللا هدهاش الف .ةيالقلا قح لوانت نم عنلاو

 انج جرخاف ملالا نم هساقب ام كلذ هفرعف هروضح ببس نم هلاسو هنود دمقو

 ةماتلا ةيملا دعب مايا ةثلث هلمعتستو كعم نانا اذه ذخات لاقو هلجر ىلع هحسو

 داع مث همسر ام لثتماو فرصناو هعدوو ةراهطلا لاهعتساو ةعداا يم بدلا روت

 ةياغ قيلثالا مركاف هللا لاز دقو ةيالقلا ىلا مورلا راد ةلحم نم اًشام مايا دعب هيلا

 تدجوو يل هتعسر ام تامعتسا يننا هل لاقو هنود دعقو هتسد يف هسلجاو ماركحالا

 هنم ىرح امم رذتعاو مالا ةدش نم هسل رذعت دعب فلا سبل ىنتكماو ةفاعلا

 يكحو .همات عافترالا نم ةصملا ملستي نم ذافناو حثصلا لاسو فقولا عنم يف الو

 ىلصي مايا ضعب ين د_هوش هناو ماع لوحتو ماع لمحت ةلخن ةيالقلاب ناك هنا ضيا

 هدب ناك زاكع :لفساب .اهنطو اهرجرف للا: نمب برق دقو ناتسبلا لو تفوطيو
 00| لارا دق .ةنينلا كلت تايحش ةنبس لك في نيلمحت ال نيلوحت كالا اهلاقو

 0017 ازا حو ناسقلاب نضع ضرعو .نمالا هلا يلا تداعب جاتا الو هقأبا
 اهالطو اتجنشا هل, لمعف الا نم .هل ضرع اه قباثالاكنالا ىلا, اكشو,اريثك رات

 سيدقلا قيلثاللا بالا اذه بصان نمو .اهطاعب سبيط ىلا حجتحي و اهملا لازف

 يبتتي ناك ةنبهرلا مسا هيلع جيزاوبلاو نسلا لها نم لضفلا يباب فرعي ناسنا

 قيلثالا ناكو اهلعف ميقتسي ةيرز هلاعفاو ةيند بابسا ةعامج نم ةيالقلا ىلا هنع
* 

 هذخابو هئظ هيلع قرطت نا نم هعنميو ليعافالا هذه نع هابنو هللا هعدتس

 هقبارط نم هفلا امم مجري ال ةدحاو ةلاح ىلع وهو فيوختلاب ىرخاو قفرلاب رات

 نا

 2 تحل
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 فا

 رجح

 مح

 اس

 برطضاو ليباخ رامريدب لت لصوملا ىلا لصو الث .ربشا ةعبران هراضحال ذفنا نم

 ناكو كلذ عاشو هربق ىلع يلصو ريدلاب نفدف هريغتل هيلع ةولصلا نكمب و يفوتو

 ىلاعملا وبا ىكحو .ىراصنلا نم ةعاجو (1) ينرك نبا هللا ةبه يشل رضحجب لوقا اذه

 هناو ةفسلا ةلْطلا ىلا هجوت ثرح نادملاب قيلاجلا مم ناك هنا هللا همحر رامع نا

 تبق, لاق هسشاز مفر ثسحن هحور قراف دق هنا نظو تلاط ةدج ادحاس هدهاش

 ماظنلا نب هللا دعس نب هللا ةبه رصن وبا كو .نارطملا ينعب لجرلا تامو ةجاملا

 اك امالغ فداص:ةئاسارْلا. ةلفاقلا نابتملال ناؤرهتلا ىلا جرخ الل هنا هللا همحر

 تاوسكو يركس بايو ينيص روفاك لامحا ةئالث هعمو اًروعاس ناتسكرت نم درو
 بانثلا تزرحاو م- #ببمجلا نع ضارتعالا ةلازا يف تاصوتو .ةيالقلاو سدقملا ميذلل

 قانا ا هللا همحر مركلا يي ىلا سيئرلا راد يف (810) هيرعلا بايد روفاكااو

 نم يرتلا هب ظفاب ناك امل روفاكلا ةوسقت سعشلا نابعا نم ةعاججو هسفن هلل ِ

 يركسلا باششلا تحرخا هيلع روفاكلا مق انف .ةيالقلا نيبو هنيب نيفصن كلذ نوك

 ةصخلا ذخاو هرك ىلع كلذ ينامحن ةيالقلا نود يتصاخل هذه روعاسلا لاق ينيصلا

 مهل الا ناك ناذ نيكاسملاو ءافعضلا لكو انا لاقو قلئاللا بالا ينعنف دلاب هنم

 ىلع اًيعزنم اكياق كلذ 35 مث .ةففاع يف هتيب ىلا هدريال ىلاعت هللا 0 رهزجو

 م لاو راند رادب ماقاو روعاسلا ىضمف ةفاع يف هتب ىل لا مجري ال نا

 ىلا باشا تذخاو قيلثاللا هل نذاب ملف ةعستلا روعاسلا (7) دفن ناكو يفوتو اداح

 نيب ةلجذ كانه ناكو ناهريطلاب اًققسا ناك ث.ح سيدقلا اذه نا كح .نزذملا

 ةلحدلا كلت نم برق نم هفاطتخاو سانلا هب رضتسف عبس اهب ىواب ثاعلاو يبرح

 هنم برقو هللا متو هدصق نم 5 مبسلا كلذ دصقو مايالا ضعب جرخ هناو

 ناكملا كلذ نم عبسلا درطو مه ع ماكتو عبسلا سار ىلا هدي دمو هرجزو

 قدا فرس كازتالا'ءاضا' م اًريما' نا حو .ةلحدلا ىلا عجيب مو راه ىلوو

1. 
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 ا

 نسيرأا ماسا هذماسسا نم غارفلا دعبو زاكءلا هاطعاو نوريبلا هوبسلاو نيصن نارطم

 رام المشو ةيناعنلا فقسا جيلسلا ًارقو نقايدنكرا كلملا ماظن نب هللا دعس متفلا نبا

 ةفاك ظفحت هتاولص قيلئاخلا ازيكم رام سدقو لصضنالا ارقو ا ا 7

 اكرفوملا ةفقاسا نمو ناولح نارطم انحويو (ةنه)رصم نارطم .سوقرم رضحو .نيئموملا

 ةشناعنلاو لشلا فقسا سجرسو ناهريطلا فّقسا عوشادبعو طساو فقسا دزمره

 ةشدحلا فقسا عوشبادبعو أراشلعم فقسا سقايروق رامو راغس فقسا ىسومو

 انيكم رام سددقلا اذه تازجمم نمو .ةقرلا فقسا ايلاو نوتفح فقسا عوشيربسو

 بجوا مهدحا ناو ناكحتب ناتثا لضوملاب هتنرطم نامز' يف هيدي« نيدرضح هنا. قدئاطلا

 فلحي نا ثيضر دق انا نيا بحاص لاقف رهاطلا لجضالا ميذملا مادق نيإلا هيلع

 هتككر ىلع هدي عضوو اديه اولا مدقتف اذه ينعنقو كتبكر ىلع هدب مضيو كمادق

 هتفقسا نامز يف نا ضيا ركذو .هاننع تبمع دقو الا هعضوم نم جرخ اف ايذاك فاحو

 نم ذخاو دجحم ءانب ىلع لوع يدوبلا نباب فرعي اًرياس خركب الجر ناك ناهريطلا
 اليل لجرلا لزنم دصقو هسفن ىنضف عدترا الو عجدل ملف هبتعو بالا هعئمف ةعسلا رجا

 عزو الو .عوبسا دعب هدلوو هتحوزو لحرلا تاق هبأب يف هفنخ ضفنو هرافس 50

 نيعستو نام ةنس يف ةيفيسلا ةلملا دصق دادغبب هتتالق نع دعب و هقح يف زوجت نم هيلع
 قيضو اهنم جورألاب هذخاو ىشبح نبا هنكمي مل اهبحاصي ةناعتسالاو اهب ماقلل ةيام عبداو

 هتاجانمو هيلع بطوخ ام فشكو ةلودلا فيس ىلا ىوكشلا ىلا هجوحاو هيلع رذعلا

 هلاثما ةداع هب ترج ام دقعا نا ىلا اذه هجرخلاف هللا ىنحرطي اف ىنتدعبا نا هائعم اع

 هلبق نم قفنا ةلودلا فس ىلع قفناو اهف هفنخ ضفنو ىشبح نبا راد دصق نم

 ىلع نودوكذملا موقلا صف الو ةرومعملا رادلا ىلا اهنشور لقتو ىشبح نبا راد تبرخو

 ههضااوللا ب رام قيلثاللا لاق ةقلثلا ىلوتل بسعوشلا نيمصن نارطم راضحا

 جورخ لبق كلذب هطخ بتكو لصي امو ةميدولا هنم تذخا دق روكذملا اذه نا

 فلي

 3 ريخسا

 2 تل
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 اهنم يداغلا 06 همانال ةعداو حيارجلا اهللع ىوطت ةعاطب ماعنالا درتساو كلماو

 منت ٌةيح باتكلا اذبب ظفتحاو قلع كيلع لكو قذت كب ايف ريصقتلا بنجتو يالا

 1 م داك لرب هي أم ىمحي ام ىلع اهف لمحي ةجحو ةريغو رهدلا بر كنع

 ارزيسو نيس اطال عاكس فال ناقلات ياناسو
2 5 

 ل ل ا 2: هقحتسل ام كل ةعباملا نم 5

 ف مه

 روطسملا نيروشنملا ءاغإ ين(86)ىبارزولا دعم (ه:©.هغاصالاو قيزغتا نم معبر 1

 نينموملا ريما هللا عا مياقلا دال اناللومو انانل رده رول ناد تيرا 1م

 هالعا ىلع ةر هاطلا ةمالعلاب هفرشو نياكي ةدهقاو ةزادسما ةنضاقت زان زعا

 ادماح ريهج نبا دمحم (80ساتكو.هللا ءاش نا هاضتقمو هبسحب لمعلو هار ام" دمتعلف

 .هلاو هلوسر دمحم هدن ىلع الصمو هلل

 دادنب نم رهاطلا سيدقلا بالا اذه .هتاولصب هللاانركذ قيلئالا ** ازيكم را

 ةعانصل ضرعتو باوصلا ابحم اقيفع ادهاز هموي نم ناكو هبف ىبرتو لوكسالا يف ملعتو
 مالسلا ةبقعلاب ميرع ترام ةدسلا ةعب ىلا ددرتي اسق ناكو هنامز نم ةهرب ىطلا

 عوشيربس رام هماساف هسدق دبازتو .ةدياف الو ةرجا ريغب هنامز نم ةدمو اهركذل

 عم ةريسلا لمج ةنس نرشعو فن كاملا ف ماقاو ناهريطلا لع 5-5 قلئاجلا

 حودو ةيبرعلاب ةقيتعلاو ةثيدللا بتك نم ةسدقملا نيزارلا يف ارقي ام مهل مجرتي هبعش
 اًنارطم هماساو قلثاملا عوشيدبع رام هاعدتساف ىرخا ىلا ةبتر نم هقز 0

 أيش مهنم ذخأب 5 ةفقاسالا ماساف هتيعر عم ةريسلا نس اف .ةزحو لصوملا ىلع

 سيدقلا بالا اذه ريتخا عارو ريدم ةقاثملا يلو ناوتم الخ الو هتجاح قدص عم

 نمي دحاالا مذ ف نيءادملا ف ةكرطفلا . ثدقعو صن |و هيلع عاججألا مثوو ةقانيأل د

 ةنعااو ناسن نم نماثلا موبلا وهو ةياكي عبداو نيناعأل رلبج ةئلط 1 عيبر رهش

 بيعوشلا ةيمايل ىلوتو .نيرضاتا: هب رس ادوهشم امون ناكو هنا احهرب
15 
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 اوعئمو .رظانملاو مهنم لداجت ,ةلفاك اهئلين يتلا ةبترلا هذه نع مهروضن راثاو

 ةالاؤإ اموسرو اهتامالع نم وه اب ىركا وا اموسرو ةياعرأا طورش نم يخرب

 نم هيلع بجوملا 0 الو .هعا ادار ويعمل لجمال

 ىضمملا كمدقت 7 نمل ًاشنملا روشنملا هيلع لدي ام ىلع كاذ يف كليو ةماتملاو' كل ةعاطلا

 5 مايا يف ةزيزعلا ريشانملا هب تقطنومانركذ هاوح ام دّدجلا كدعب ىناب نم لكلو كل

 فيس ىرجاو كماق» فيلل تت نمل .نيمجا مهيلع هللا تاولص نيدشارلا اماخلا

 مالسالا راد اد ل يش امراراونلا ةقالد ف! الوضنلا نورك جرم كاما مو كلارعم

 .ىكرع ةضار يف هريغل سيل يذلا مدقتلا هلع صوصنملاو عج قرفلا هذه نم

 01 5م مكوماو كسوف ين كت (لغاو» كتمان نينمزملا نتا مدفتو

 ا" ناو .كمم مسرلا لججا ىلع مالكلا ماسقاب مداتعاو عتاوما ةسارحو كتآولص ماقمو
 46 1 راما ةدصم (9) ةريثو ا ترزف (ةةع) هشضصر هنس طق نم ا

 ا هير«ةتاركلام تيحب يلدا: لغةردقلا ئز راج , لا عقلا ناد

 يتلا ا ل .ةنسلا يف ةناث ةفد محلا غلبي مل نمو ٠ ءاسنلا نود

 كدنع هل دعملا لهل سر الو ولب الو.هيننت ريغ نم.ةنسل الا اهتلوادتو هاورلا اهتلقانت

 15 مهروما قا تلفت نديم لع 0 ةيوقتو اعاد عع شم يجي كادر يخلو

 دصقتل ةطساولا لبس ىلع مهذب ريتش ام لضف يف كل و |هللاز مهلساو اًرظان

 كرماو مل ١ (8) كففشت ىضمي ناو .هطاشت ىوطبو فلخلا ىعاود مسحي ام تاذريف

 ةدياتعلا ةريسلا مهعم [4) نسخت مهنيب كلبق ناك نم هملع رمالا ىرجا ام ةوسا مهفأ

 اذهواشناب سعاو مالسالا نيد يف ةعباسلا طورشملا ةقباطملا ماوسلا ظفحب مهباع

 90 نينموملا ريما ةمعن لباقف .هبجوب لماعن نا ىضماو هب لصح ام ىلع القشم باتكلا

 كدنع منضلا دجوي الرشنو ىصقالا ىدملا هيف غلي ركحش نم بجوتسي اب م

 ةلرلخ قدي كلج امثيلكا. نم هتلوأ ام 0 ىلع بظاوو ءاصقن الو اروصق
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 اب. تدفاو (3) كنارقاواس اهنف تف ىتلا ءاحنالاب كلصصختو (ةنوكبارطاو كنفصو يف

 نم كنتلحش كيلع امو كئازيم يف كلدع نا كسنج ءانبا نم كلاجاسم هعم رصق ام
 ريغ مايقلا همزلب ام لقتسم مهروهج ةسارس يف فاك مهروماب لفاك قيلثاج ىلا مهتج

 لاوحا مكصت ال ا د < ممالك ناو.هبصنم تاودا يف هلثب نيمتي 5 7

 نماوقفتاو يا مهف دجارالا»هرااخلباف ركفلا لمعاو.فشتساو ” (1) ىدقتم

 نا ىلا داهتجالا سز هناضراو .هحادق مهني اوضافا يذلا يارلا ©©) هل احا ىلع دع

 طورشللو.ىرحاو ىحا مهيلع ةساررلاب وه نم اوفداصب اهحادتقا اومار نيح ىروا

 يعادل هسفن نمو عدواو قا مهفوقو لاوما نعو يوحاو مجا مهف مدقل ةجوملا

 اولاسو 2 الحالم مهماظن ديش الوءاعار مهل كوراصاف كنم عوطاو عبتا اهف ىرحتا

 تاه ايف كاتترو.ةيراحح دشا لصحي ايف مالا ارجو هيف نذالاو كيلع مهبصن ءاضما
 باجيالاو اعزالا نم ديزي بارضالا نم كمدق نم ىلع كصاصتخاو هلقث ٌتامكو هل

 ىوا اه ةعبرشلا اضما ىّتلا وا ةداتعملا طورشلا ىلع كتلحن لهاو كلو

 ىلااعَت هللا ةزاونتساو ةع را هنق هيلا تو>و ام ىلا ةباجالا نينموملا ريما ىأر.ةداهشلا

 املا لمت دطو قرير ام لا اندر نذل هايج رفع ا امام مقلط هيف لكلا

 كلاثما عم نيعججا مهيلع هللا تاولص نيدشارلا ءافاخلاو نييضاملا ةمالا لاعفاب كيدل
 ىراصنلا روطسنل اًقلئاج]كبترت زعواو اوقستا كماقم يفو اوقبس نيذلا ةقلاثلا نم

 مالسالا رايد هيوحت نم لكاو اًرط ةبقاعبلاو مورلاو ممل اميعزو عاقصالاو مالسلا هنيدم
 ةساررلا نم كرماو (8) ائتمم كرما لعجو ارطي اهيلاو رقتسا اهب نمم نيتفياطلا نيتاه نم

 مهيف عرشلا هزيجي ايف نوكل عججا فياوطلا هذه ىلع مدقتلاب درفتي ناو 49)الئاتم مهيلع

5 

 فتسا وا نارطم اهيلع ةلادلا (8ن6) هللللاو يف كلكاشي وا اهيف كلكر شي نا ريغ نم ةماع

 .رظانلاو عماسلل ةيداث ةيمامالا رماوالا كلذ ِف كتنالو دهاوش اودعتل ةفاعلاو مورال
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 نم ةوبنلا رجب ىوادو ءادالا نسحا هلمح ام ىداف عارسالاو هيلا دادنلا يف ذخاب
 نا ىلا اًنديم مساح ىلا () ليابللو اًنيبم ىدملا مالعال لذ مو ءادلا لضعم سوفنلا
 دشرلا نئسرياحلل مضتاو افصتنم ()هرادصا نم نيدلل ادغو (80) اقصو لا يلح
 نيصتسلا هياحصاو نيرهاطلا هلا ىلع هيلعو هللا ىلصف دشالاو نيلالاب يتالا دافناو
 ىزا نم نينموملا ريما صلختسا ىذلا هلل قلع ةيلسلول ملسو نيدشارلا ةمئالا هيافلخو
 راصاو (ةن“) هورم ريغ (8ن0) هعبنمو دحلا ةورذ ةنامالا زع نم (4) تلحاو ةمو رالاو ةحردلا
 حالصلا (*0) ىئازت نم هب عمصاو (*:) دوجولاو قاقحتسالا هاوح ام ةوبنلا ثارت نم هيلا
 رذفلا هب مدقتسا ام ةفالخلا فرش نم هالواو بوجولاو لوفالا نم هسوم تيمح ام
 هراشتناو اهف لدعلا روهظ نم همايا (هنم) خسو () يبات (ةزه) اف رهدلا هعم مرؤتسا و (7)ىبلف

 ريسلا باصو ةيلاّا نوصغلا هب تلصف ام هراشع عضوو اهنف فاصنالا لياوح جياقلو
 أم ىلع ةنوعملا ةباحم (!) هيدتسي وهو .ةيلاخ ةيراع هلثم يف تناك ام اهركذ يف هنمضتم
 ام دهملاو دضعلا ىفوا ةنوهملا هيازعل دعب يذلا قفوتلا هدهقتسلو هدنع فلزيو هيدأ برق
 هللا بجوا امم نينموملا ريماو .(8:) بيب هيلاو لكوتي هيلعو هللاب الا نينموملا ريما قيفوت
 مهحالص ناصغا ىلا اهب دربو اهقاور مهيلع دمي يتلا ةأعا رملاب هاياعر صاصتخا نم هنيكمت
 هلو نا زق واع درك ر مهمالسا حاير (!) ىفبو اهدوقع مهداحا ىلا (7) ىقليو .اهقاروا
 ثداوح مهنع ةمفادلا ةفطاعلا ماسقاو اهفونصو هفارلا بورض هنيد لها نم ةماقتسالا
 لها اهيلع ظفاحيت نا مزلت يتلا مهتبذاو .ىوقلا ةبوقلا مهدوع ىضتقملا اهفورصو ريغلا
 صقن ايرباعلا هنم لا يهاضملا مامحالاو ماعلا نوصلا نم مهدهدو ىوقتلاو لدعلا

 ناو ةقكو مهنود ريصلا مسح ام لك ةظحالملا نم مهياع ضيفو ا ميضلا دي مهلع
 ىلع اهف مهرج لالتخالا بابسا نم هرقسملا يههوسر سرحي اع( اطحاملا نم مهوحي
 ريما ]طب ىلإ. حبنا او ..ةلالؤاو اياجلا ولام: وم مهم اصلا فلخلا هنس ام

 ةنلابلا كلاثما نم همم بجوتسي اب دادسلا نم كيلعتوم كيارظن نم كزييت نينمول

 اناي

 تحل

 ب

 2 تحل



 ا

 تكا ل ل

 ريزولا داع مث .ةروهشم ةلل تناكو طفنلا ىوس امش ةناوطسا نينو فين ةلبللا

 ةهلا يدب نيب ةلودلا بارا ةفاك نيمشتحماو ءارمالا ةعاجو كرْزي اجاوخاو رجلا برق

 دهاشو ىلعم ره لخدو ديصلا نم ناطلسلا داع مانا دعب نمو ةفالخلا راد ىلا

 بهذلا ةمج موي يف دادغب نع جرخو هلثج معمل مل يذلا راثنلا هيلع رثنف قيلاعتلا

 ناويد ةسورحلا ةهلا هذمل بترو ةيام عداو ناغ دم رقم كو عقاولا ةرحس

 هراكح نب نسا وبا تاملاو كلملا زعب فرعي ريزوب اهل رّزوو دادغبب اهبلاو اهنم

 ل كك ذل دهعلاو بالا اذه نامز يف ىرج امائكذ غلا مجز

0 

 .هللا هلجا يوبنلا زيزعلا ناويدلا نم هل بوتكلا دبعلا ةؤسأ

 ءهدحو هللا لع تلكؤ ميحرل نمجرأا هللا -

 يداضتعا .ىلاعت هللا ماب مباقلا مامالا رفمج وبا هللا دبع هتبيتكب سما باتك اذه

 نعال ميدقلا.ناث ريغب دحاولا هلل دمحلاف دمب اما .كرطفلا قيلئابلا عوشيدبعل .هللا

 غولب نع ماهفالا ةفص تلضنو.هكاردا نع ماهوالا ةلج ترطق 8 دناعم كان
* 

 ليالد هب علا ةطاحا نع هزحاعلا ةبحاصلاو دلولا نع هزنتملا تلاحو. هتافص (هن)ىدب

 فيراصت اهلع ةيراخلا ةردقلاو ءاضملاب () ةلالا ةشملا يذ ةبياصلا ةفاصلا لوقعلا

 ريظنلاو ءفنفكلا نع اهب ىلاعتملا رهظلاو نومعلا نع ةغملا ةمظعلاو ءاضقلاو ردقلا

 ئدلا نبيل ريكلا عيعلا وهو يش هلثك تل «رتصنلاو دضنلا ةفتكملا ةوملاو

 لسراو هاضتناو لطابلا ىلع قللا بضع هب نمو ءاشو هاضتراو ايد مالسالا راتخا

 5 مه

 ملسو هياع هللا ىلص ادمحم

 هرءاوأ عابتا ِق (ه10) ًاحامو اياالاو يبولقلا نم رفكلا رئا ًاحام هثعبو هلظاو ةلاوشلالا

 نم هرغ م ناءالا نع اقشاكو ةلضلا كارشا نم“ ألي

1. 
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 دعس ريمالا نع لصوملا تجرخ همانا يفو .هلتَق لبق لصوملاب روس لع همابا فو

 ةلس روهش يف طساو رمعب دج## ينب همايا ينو رقئس قا ريمالا تاعجو ةلودلا

 شاتكب هخاب هاش كلم ماعلا تاس نال نينو لاق ةنبج ووش فو نيعبسو عبس

 ةاضقلا يضاق تام حيراتلا اذه يفو .ةعلقلا 0 2 فرع مطوم هتلزانم دنع

 يف ةبام عداو نين ةنس يفو .يئاشلا ركب وبا هضوع ىلوو ىناغمادلا يلع نب دمحم

 كلتا ناظانلا يقل هنفو .ناسن رخاوا كلذ قفاوو دادغبب ميظع رطم 3و مرحلا

 تبسلا موي يف كلذ ناكو هلظ هللا () فعاضف هللا عاد يدتقملا نينموملا ريمال هاش

 رخافب هوفرخزو رابطلا يف ةكحبملا راد نم هرادحنا دنع ةنسلا نم مرحمرشع نماث

 كللا ما_طن رضحو لمجتلا يف اروبشم اموي ناكو ىرسيلا باب نم لخدو بالا

 ادا لل هلا ردا نافل نينو سلا ايا.( لغ نبا نامل ا لع وبا, نيد اماوق"
 يدتقملا نينموملا ريما ىوس ةفيلخلا راد يف فرخزملا عضوملا يف نكي ملو .ةفالملا

 ةيقبو عاج نبا نيدلا ريبظ ريزولاو كرت نب اجاوخاو ةلودلا لالج كللملاو هللا سما

 باث مطق عبس ةفاضم ملخلا ةلج نمو .(!) مهنم دمعت ىلع باجحلاو ةيرالسلاو ٠ مالا

 عصر نم جاتو فاوح ةمامعو اهفوفا دوس ةبجرفو فور جابيدو شرو مط

 سرفا ةسمخو هل تدقع ةبولا ةعبسو اهب, دلق نيفسو نيراوسو ةسيفنلا رهاوجلا
 رد اك هيلا ما ةعضرب كعذ, لكارع ةضفو لهذ الان ققسلا يف تام

 ةدقللو تدالاا هشنلا لو ةلجد طاش هلع ةلومحلا بالا ىوس اذه ينيص

 اواني ناك ميظع قلخ قرغ مويلا كلذ يفو سائلا ياس نم ةعاج لخدو ءاّضيا داخلاو
 ناطلسلا ةنباب ةكرابملا (...) ةلجدلا يف قروزلا مقو مث ىرج ام ةدهاشمل غداف قروز يف

 لمجتلا نم ربظو مالسلا ةئيدم يناج يف قاوسالا نيزو قيلاعتلاب يدونو نينموملا ريما

 مرحلا نم نيرشعلاو عبارلا تبسلا موي يف كلذ ناكو .اًبدح الو ايدق هلثب عمسي مل ام

 جرخ مولا كلذ دغ ةشعو مرحا 3 سيما موي ةفيلطلا راد ىلا زاهللا لخدو

 افذإ
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 ماساو ليالق نينس دعب تام 9 نيدطن ىلا اًنازطم نزرا كتتمساا سا روج ماساو

 جيسلا دبع هضوع ماساو جيزاوبلاو نسلا فقسا حانتسا همابا يفو .دامح نبا هضوع

 دعبو .مورلا راد نم رهاط نبا يلعوبا هّصوع ميساو فردصاو ةراصفا نام امل

 هدعب رمالا ىلوو هنع هللا ىضر هللا رمان مياقلا تام ربشا ةثلش بالا اذه سولج

 تقسا يرام تام همايآ يقواهنع هللا ىضر" مساقلاا نب انكيو هللا مان يذتتملا دلو ا

 ذيمايسا دعب ةينامنلا هيلا فاضاو ةيالقلا ذيل" سيجرس هضوع ماساو لبنا
 دش ابا ةمأراا قوم(4) هاربا ىلا نا رطم سل ايلا كيما ةايتلا قورلا نورت

 .روباسيدنج ىلع انارطم دلب فقسا عوشوربس ميسا همايا ينو ناولح نارطم م

 ةرصبلا نارطم سيحرومج تام همايا ينو .رصقلا ىلع اًفقسا ةدعاس نبا ناهن ميساو

 نارطم هرد يبا مولا اهاليب حانتسا همأيا فو دادغبب ءاثلثلا قوس ةعسب ف نفدو 0

 ناكو نيلس نيا ازيكم رام عيراو نيعبسو نات ةنس روهش يف هضوع ميساو لصوملا

 فقسا يرام تام همانا ينو .نوقاذكرالا الا تام همابا ينو ناهريطلاب اًفقسا

 انحوي سرثق همابا يفو .هزيعل فورعملا سقلا انحوب تامو صوع نبا, فرعو راننالا

 تان هيواحن لوا يفو :نوتفخ :فقسا+ سوقزم هضوع ماساو ماشلا نارطم ىرإلا

 هدلو ىلوو ىلع نبا (8:«رسبد ةلودلا 5 تام همأبا يفو .لوتبلا ىلا نبا لهام نباردب فاز 53-3

 نب هريزو هللا رمأ يدتقملا نينموملا ريما لزع همأيا يفو .ةلودلا ءاهم سبد نبا روصنم

 اودصق ريبهج ونبو ىلعب ىلا نبا عاجت وبا ةلودلا ريبظ هدعب رزوتساو ةرازولا نع ريبج

 دقو .ةيام عبراو نيمبسو سمخ ةنسروبش يف كلذو هاش كلم ملاملا ناطلس لحم
 كازتالاو ءارثالا نم ةدع هعمو اهدصقق ركيرادذ ةراما ةلودلا رث رهدلاو ةلجلا يف

 اهنع ناورع نبا رخو ليعبسو ناك ةنس روهش يف ةريزكلاو نيقرفامو دما (ةن# | تف 20

 هحتش دنع هترامل ضرطق: نال تناك نا ص ةلودلا فرش دصق 3 ءابلا هلوصو لبق

 .ميهربا هوخا ىلوو ةعقولا يف شيرق نبا ملسم لتقف |هنبب برحلا مقوو ةيكاطنال
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 سلا ىلع كرامملا ذماسالا ىدب كلذ دعبو ةراسلاو ربسلا لك اارهايد انواط

 نسم اورضح نيذلاو .نيعججا مهتاولصب هللا انركذ قياثالا عوشيربس هب ميسا يذلا

 اهالبيو ناشيم تارفو ةرصبلا نارطم سحرومج مهتطاسوب مالا لماكتو ءانالا

 رشح فقسا دزمرهو يرلاو ناولح نارطم جسما دبعو لصوملاو ةزح نارطم

 5 انييكمو ليئلاو رفث فقسا يرامو رانالا فقسا يرامو ةنناعنلا فقسا سيروطسنو

 دلب فقسا عوشإربسو جم زاوبلاو نسلا فقسا سونافطساو نامهريطلا 920

 سوقرعو اءاثلعم فقسا انحوبو ةريزإلا فقسا بعوشلاو نياك فقسا عوشيدبعو

 (9) هبمراو ةثردحلل ات ام نافتسا ضيا رضحو لصوملا ثمعرم نم امهو نوتفح فقسا

 دحأالا موي يف كلذو هيلع ةملالا ةمعنلا روهظي بولقلا هل تدبش ذيماسأ ناكو

 10 نيرشعلاو ثلاثلا كلذ يف قفاوو .ةبام عيداو نيتسو ميس ةنس رخالا عبد 0

 تقي قيس يع 7 لع هسولح دنعو ةعببلا سادق نم ميارلاو 0 نرش قف

 عقو هزوراكلا هماقاو سادقلاو رهاطلا لضالا أرق هتيلونو كات : هللا هرمع ءانالا

 ساشفاو ماللسلا هب هيلع يرام را م ةرابز ِف صضوفلا نك ققرود ل دادغ ع نم هحوتلا

 ليربج رام سيدقلا نم كربتلل يسركلا رم دصق مث ةسدقملا هتتيكس نم ةكحربلا

 15 دورر'ا لاق (9) لبقتو راسلا موي يف هلوخد ناكو دادغب ىلا دعصف هجوتو مالسلا هيلع

 0010 لا دعا زاغألا كاحاو ةيص :ىف ديللاو.ءاسورلاو 'لوق نحل نويلا

 اش كلم ةلودلا لالج ةلود يف هللا ىماب ماقلا مايا ينو كلذ .دادغب ةنحتش

 ءاسورلا ةعامج ةسورحلا ةيالقلا دصق نينثالا ةرك' يفو .60 نالسرالا ةلودلا دضع

 رطم مويلا كلذ يف دروو مورا رادب لايقلا لمع يناثلا دحالا فو م نيمشتحلا

 50 لك لطوو :ةسوك ىلا ظطشاو _فققسا ردحتا:كلذ دمبو كلاثلا لانقلا لعو ميظع

 نباب فرعو مورلا راد ةميب سق يرام بالا اذه مهاسا نيذلاو .نيموبب داليمل

 ىبرجاب ىلا اًنارطم لاح ثيرح فقسا اهسرب: نبا دواد ماساو 00 0 رم



 نا

0 
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 رح
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 رادحنالا يف راتسال يوبنلا زيزعلا ناويدلا دصق ىلع لوعو لز ناك ثيح لبجج
 تحواق كلذ نع قاعا سا ى ع دهملا اةعيط ةيمانكلا مامتال نيادملا ىلا

 فاما هيف عقو ام كاذ دنعو .يشوم رام عوباس نم دحالا ىلا مالا ريخأت ةرورضلا

 خويشلاو ءاسورلا ةعاجج مهعمو نوف رام ةعببب ةفقاسالاو ةنراطملا ةعاج دصق

 ءانالا ماقو جثذملا باب تف لالا تبجواو ةفلالا تلماكتو نيزارلا لبق نينموملا

 دزءره دعصو .جبذملا مادق مانق نينموملاو نيدذش مبذملا بابب ةفقاسالاو ةنراطملا

 هةهمببدح> بنصص اهمرقع يح] ”ج لاقو زواو مابلا ىلا صح فكس

 نم حجرأإوا بقون جحوو احذرو فيش هع وزجسم اعهعصف|*

 :ههودمو لإ دك يدبكم ح٠ !!هحزمزجعو احؤ |مثدح اعوهعو اسدؤ

 مث .ةعاطلاو معسل انجرا بر اي ةعاملا لوقت ةعفد لك يفو تاعفد ثلث كلذ رركو
 كضر نين شو تدعاو كتحرب يدس أب يهو ةعاملا اهلاق ىنانغ كلذ عت

 لاسو .هتينهتل لمج بردب هنكسم ىلا بالا اذه اودصقو ةعبلا نع ةعامجلا افكناو

 فقسا لاسو نوبثف رام ةعبب يف نيزارلاو دبعلا حيزي نا ةريلا فقسال رطانلا

 اذه دصق مانا دعيو لمج برد ةعبب ف موبلا كلذ يف نزارلا 2 نا ناهريطلا

 دمحم يدسب فيرشلا نذالا جرخو ةفقاسالاو ةنراطملا هتبحص يفو زيزعلا ناوبدلا بالا

 رت بقلملا ريهج نبا دمحم نبا دمحم ر صن ىبا زيزعلا ىلا لضفلا ابا ينكلا ىلع نبا

 نبا نسحلا نبا ءالعلا ىلو لاس ام بسح نيادملا ىلا رادحنالاو هيلا مدقتلاب ةلودلا

 نم نيرشعلاو نماثلا ةعمجلا موي نيادملا ىلا ردحناو كلذ لثتماف دبعلا ءاشناب بالصوم

 ةعامجو نسما ناا العلا دعس وبا هيحصو ةبام عبداو نيتسو عبس ةنس لوالا عيبر رهش

 نئادملا ةلجد ءىطاش نم لبقتساو نينالكسالاو ناسقلاو نييدادغبلا ءاسورلا نم

 ةققاسنالاو ةنراطملا ءانالا نم عمجت شم رلا 2و اجلا اةييسرس_ 1 هلل اجمل وكمل

 مالسلا مهيلع ءانالا تيب يف راتخا بالا اذه درفناو ادذدهد اذقح ربسلا ميزو
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 ناك نا ىلا ءاملا ولع يف سانلا سما ىهتتاو يداو لك ىلا قرفف ةيساهشلا باب يف

 هديدش رطم م الل ”كلذ ناكو تاوبالا نم لخديو حوطسلا ن ٠ مهيلع لزتي ءاملا

 بغينا مورلا رادب ىراصنلاو ناسقلا نم رضح نم عم ةرصبلا نارطمو رطانلا مزالو

 ص ترام ةدسلا ىلا ةعافشلا ىف اولدعو الا رابسالاو ارامح ةضاؤتلا اولذبعو

 نيريهخس ناوسنلا مهادو نمو نك ا' سوورلا يفشكم ميذملا يدب نيب ًاماق اوناكو

 ىلا دوسؤر(صقن, ادن مايا دعيو لقتساو ءاملا صقتنو مهئاعد هللا باهتساذ ىلاعت هللا

 ةدتسا ةلس مديعلا لوخد نم مورلا مفرم عوبسا يف اذه ناكو ءصنلا للطنف ةلجد

 ييسملا اندس معناو الا روهش تضم امو اهنم ةرخالا يداج يف ةبام ل نيتسو

 اذه كيركو انلاعت هللا لضفب برخ أم ددحو مدهتسا أم رمعناو هتمحرب دولا 52

 1 اق تاعدلا» فرق زيمالا , نذاتنساذ زادعفالا ىلع ثحو عوشيادبع رام بالا

 نم رفن ةعبرا هيكحصو اهالسب لصوملا نارطمو هتفقاسا نم رفن ثلث هيكصو المحن

 ناهريطلا فقساو ةينمرا فقساو ةهدخلل ذيمايسالا يف مات ريغب ناسفن مهنم هتفقاسا

 رخو ايلا رام موص نم سداسلا دحالا ةليل ليرطق ىلا لصو مث امايا اربكس لزو

 نبا ىلع ىلا راد يف ليمج برد يف سلجو دحالا موي ةادغ يف لخدو هملتل سانلا

 1 نبا العلا دعس ىلا لجالا ريصقت ىلع قيعاو هءاركحاو هتمدخ ليوتو ريبح

 اداو عوشلر بس ميهنلا راق ةرابزل مورلا راد ةعبسب مايا نم مخ 3 ءاءالصوم نيا

 عامتجالا دنعو ءافنح موسرلا ةلجج يف نييصص: نارطم روضح ددح هنالو ضرفلا

 رعالا ىرج رشع ةنعو ةباغلثلا ءانالا مايا يف بترملا ميدقلا مسرلا ىلع ةقاثلا راتخال

 يناوت ئرج كلذ دعب. نمو جرعالا ىخا بان فورعملا انحوي ذيماسا ىلا كلذ ىلع

 للا كلذ ىلع ةداعلا ترّتساو دس لعاالا كلا اذه بحاص راضحا يف

 نيرضاحلا ةعاجو ةيالقلا ىلا, كلذ دعب لخدو .هرقم قالا رارقاو 2 .ثلإ |زه مايا رخآ

 برد ىلا داع لوالا نيرشت نم موي لوا ءاعبزالا وهو مويلا كلذ راهن رخا يفو هعم

 اكلي

 تا رح

 60 رح

 2 تا
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 هداعصا مدقو ابحرفسا يف نيزارلا انثا يف هما بتكو مبذملا باب ىضم ال قياجلل

 موي يف ىنقرود ىلا لصوو .ةيام ميداو ناتسو عبرا ةنس نابعش سداس ءائثثلا موي يف

 سدقو ارقو اساهث ماساو دفلا نم نيزارلاو اهب دحالا شر لو هرشاع تبسلا

 دصقو اراك ليف هللا[ ع راعرألا ف لصوو دادغب ىلا هنم هحوتو ينركلااو ع دصقو

 زو ةيئا اهلا مفصتو ةيالقلا يف سلجو اوم هياع ىلصو ىلوالا تقو يف ربقلا

 رضح مث ىنقرود ىلا دعصاو امأيا ماقاو طساو ىلا سدحروبح ةرصبلا نارطم لصو

 تاو ضرمو نيرهش ةدم اهب ماقاو طساوب روباسيدنج نارام سونافطسا هدعب

 راشا رطانلا سولج نم [هوي نيرشع دعبو مابلا يدب نيب نييزوملا ةعبب يف نفدو

 عوشيدبع رام بالا بتوك نيف بتوكحو روضملاب ةققاسالاو ةئراطملا ءانالا ةتاكم

 000 يلصوملا ضراعلا نب لضفلا يباب فورعملا اذه وهو نييبصن نارطم

 قافوب كاذ مهب عشب ملف ىراصنلاو ةفقاسالاو ةنراطملا نم ةعامجلا ريشت اهات علاو

 نارطم سيجروبج مهدحاو مهنم رفن ةعبرا ىوس قفاوم هره اظ لب رمالا نطأب نم

 كقسا"نمونافطساو ةناهعنلا ضقشا. نسيروطسنو نطانلا زكشك فقسا ةزمرهو ةرصنلا

 ةدم صمالا همم قوعتو:ىمياقلا يئامالا فيرشلا عبقوتلا يارلا اذه ديشو نسلا

 نك قنا ملسم ةلودلا فرش ادتقبو العلا دالبلا قرط داسفل روهش ةعسنو نيتتس

 1 ام كلذ ءانثا' يف ددهغف كلزتلا,«ةرصاخع يهو نيقرافمب بالا اذه تارا

 رشاو لاومالا فلتاو ةنبالا سردو ناينلكا نضطر فلا ةقاونلا د تانك

 لب بسح دادغبب نكي لو مئاهبلا نمو مهم قاخ كلهو سوفنلا كاله ىلع سانلا

 هآنملا نم ايكرفا اننلع هيفا تاو ةريثك لاح دهوشو ةلجلاو ايلعلا دالبلا دك ف

 يب نا ىلا ءاملا نافوط ىهتناو .اهف نم عيد اهيشاوم عم تكله نا ىلا دودملاو

 اهنم ةلحلا كل: لها رثكا ١ برهو .اعارذ ىتأم مو مورلا ر اد ةبالق نيبو هنيب

 مورلا راد ىلعا 6 ميظع قث وش جتفااو تنضاقو ةلحد تداز هنا نافوطلا اذه ببسو

1. 20 
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 باب د_صقب هروط يدتعملا قيطرملا لهاملا اذه ىلا مدقتو هل راتثالاو هتعاط

 ريبكحلا موصلا يف كلذ ناكو .هنم ىرج امم هيلا رذتع.ل هباعصا هتحصو قيلثالا

 ةففاعللا دوضح دنعو نيئموملا حياشملاو نييدادغبلا ءاسورلا ةعاجج ةءالقلا يف رضحو

 مهيلع قيلئاللا اذه لجو ديازلا ثيدحلا نييرفلا اوندحتو ةيالقلا ىلا اولصوا مهعم

 يرام دام تيب يف تاو ةليللا كلت يف لصوا اف يتاللا ةبه اماف لجبتلا ةياغ

 نم منتماف لكامو ةعم هل حجرخا نا دعب الفاك مورلا دا 5 ملسلا هماع ميل

 ليقشللا من ناك ا" ينع انما م نا نود ءادغلا ذخا ىلا قيرط ال لاقو راطفالا

 كاب

 هتالق ىلا هروبعو ةالقلا نم هجورخ دنعو هيلع ماخو هرذع لبقو رذتعاو لصوا

 كلذ قيلثاطلا فرعف .هسحو دادغب (7) هفحش ىناسلا نيكتا ريمالا بادصا هضرتعا

 دعبو .قيلثالا ىلع 5 1 اًضاعتما كلذ ناكو هدب نم هصلخو ريمالا اذه راد دصقف © 3-5

 هقطن هعم لطب تاتكسلا نم فنصو حافلا نم برض ضرص هل ضرع ةدجب كلذ

 نيرهش يبو سكتنا مث نيربش نم وحن ةلالا هذه ىلع ىقبو نيهلا هدب يف هفرصتو

 ةقشم دعب حانتسا مث ةكرملاو مالكلا هنكمب الو ىرجي اب سحي هنا الا الطاب فصنو

 ميدو نيتسو عبرا ةنس بجر يف ناسين نم رشع ثلاثلا ءاثالثلا موي يف ملالا نم

 15 ة_قةلثلا يف هتدم تناكو لاغرطلا نبا انحوب رواجم ميرم ترام تيب يف نفدو ةبام

 كعامل كل اج تدع يتلا ةبونلا يف هنا بالا اذه ينثدحو :اوويشوروزرت رقع

 ذوحن الو يش اهيف يل مصب ال ةبون هذه مهثا يف مهيضمو ةلودلا نكر باحصا دمب

 .تفولا اذه يف روت ا دعوو دهع ماسلا هيلع سجروبج مم هل ناو ةانعاشم ايف

 عوشير بس ةحانتسا دنع . ضراعلا نياب فورعملا * قلئاجلا عوشبادبع ل

 ثوروطانلل اهيف سولإلاو ةيالقلا ىلا روضملاب ركشك فقسا دزءره بتوك ينط

 نينثالا موي يف هناركذ زوما ةعبب يف لو طساو ىلا هشلاث موي لوسرلا هلصوو

 انين لاقو نكدقؤا نقسألا ارقو انوش امون ناك .نانوب رام 9 هدغ ٍيفو

 2 تح
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 تماقو ةلالاو لحرلاب همايا يف ةيالقلا ترمعو هحور هللا ين كلملا ماظن دلو تفل

 نيلس ازيكم كلذ دعب ماساو سعشلاو ةفقاسالاو ةنراطملا ىلع (7) |ءهنيب ةقلثملا ةهشح

 فقسا اههالبي ماسا لصوملا نارطم ليربج ةافو دنعو ناهريطلل افقسا يناكتقلا

 سيرو رم انا ىتكلا سوئافطسا ماسا مث هعضوم ىلا هرد يلا نبان فورعملا اباثلعم

 فورعملا سيروطسن ماساو روباسي دج ىلا 0 ملسلا هلع ينيدلا انحوب رام رع

 نسلا ىلا اًقّقسا يهارلا سونافطسا ماساو أفقسا ةناهنلا ىلا يثيدحلا م

 عوشبنانح ماساو رصم ىلا اًنارطم بهارأا يئيدحلا انحوب ماساو جي زاوبلا هبلا فاصاَو

 رمجبلا ريازح ىلا ثوروعاسلا يف هدب نم ذفناو سدقملا تيب ىلا افتسا بهارلا

 كار لآ "فقلت ماساو ارطوقسا ىلا قا ماساو باح ىلا اققسا هبوط نبا ماساو

 هربا" ىلا "0 طار تي رزتعماظرازاطحلا "النذل مالو

 ماقاو اطخلا دلب دصقو ناتسجحو ناسارخ ىلا هذفناو يل ماساو

 لحال دادغبب ةيقاعلا يعز امون ىجسلا ةيه مم ةبحو همانا يف ترجو .يفوت نا ىلا ه

 ةداع رجت ملامم اذهو يبوقعللا يدلبلا رهاط يبا نباب بربطلا بلاغ يبا تنبا (7) هجأوز

 نيتعبيو نييمشل يسير نحن لاق هعاس هيتاغ الق 'روطتنلا مم هلمتسإ نا اهب ايقاع
 هوتنو ايبا هكر" لك نمل يدار (قباو) 5 انا ةزدناو فردا ين ا

 كلذ اداع امل انابم يساروقلا بهذملا (!) لاغصو ايتيركت ظف الجر ناك هنال هعابط

 مهءاسور ىراصنلا بمشلا ةفاك عجو ها امو ل

 الو ناتشراغ سبط الو هناويد بتاك دصق لأ علا مهلا مدقق بطلا ةعاجو 0

 سماد مجاقلا مامالا ىلا ةلحنا هذه لها ىلع رّتساو ماظتلا مقوف .هتشيعمو هناكذ رحات

 0 قد اانا مه 5 و نيروشنملاو ةدملا ترهظاو هلع هللا ةجحر ىلاعت هللا 2

 كلذ مثص " دنعو .نيقلثالا سيناويو مهاب مايا يف هللا رداقلا مايا ف رخالاو ردتقل

 يف ةيكللاو ةقاعبلا معز لوخد نمضي عوشي ربس بالا اذهل اًروشنم 1
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122 



2 

 دهاشلا ملعب لاقو اريكع فقسا يرام بنو كلذ دعبو مورلا رادب ةيالقلاب اورضحو
 نورقمو روباسدنح نارطمعوشيربس رام سيدقلا بالا ةعاطب نونعذم اننا بيانلا

 رهرماب بهارلا نقلا دزمره مدقتو فوه ]له ةعارلا تلاقف ءانيلع هتسابرو هتقلثجب
 نبا ىسيع نبا دوصنم مهبعصو ةممامالا رادلا ىلا اوردحناو اهف هسا ركذو ةزوراكلا

 5 ناولح نارطم جسما دبعو ايالصوم نب ديعس ريملا وباو يلع يب كلا نسج داع
 ياشمو ةيلاقللو ناكل نمارطت نمو اريكع فقسا يرامو لبنلا فقسا يرامو

 ةفالخلا () رهنو () تسراك نبا فورعملا ريزونا سلجم يف نذالا جرختساو يراصنلا
 ثلاثلا دحالا يف ميساو .ةداعلا ىلع نيادملا ريد ىلا ةعاملا ردحاو تقولا كلذ يف
 هع“ نا دعب لابونمع هديب ذخاو سدقو ارقو با نم اثلثلا موي ظقلا عوباس نم

: * 
 ؛0 ذا كبرو تنا رظناف هانلس دق نحن هل لاقو نيادملا ةعببب ميذملا يدب نيب هفقواو 5 8

 لابقلا اهب لمعو ىنقرود ىلا اوردحتاو هب مع الو كلذ لفشمب رجت مل ةداعلا تناك
 .جرخو مستو هدصق لب لاق هب لمع امو مالسلا هيلع جياسلا يرام رام 7
 نم بجر يف ظبقلا نم ساخلا دحالا يف لوالا لابقلا اهب لهو دادغ ىلا دعصاو
 ىلع اًئارطم ناهريطلا فقسا ليربج نيذارلا لبق ماساو ا ا بتجلا
 15 نوقاءذكرالا لجال قيلثاإلا نيبو بعشلا نيب ةرجاشم هذيمايسا يف مقوو .لصوملا
 ركشك ىلا اًقَتسا ينريصلا ءالعلا ىلا, فورعملا بهارلا سقلا دزمره ماتسا دعبو

 هب يضرو توسل كو ىركشكلا بعشلا نم هب اضرأا مو نا دعي طساوو

 وهو نوقابذكرالا زازبلا ةرسي نبا, فورعملا سقلا ايلا همم ميرو نويدادغبا
 املاع ناكو ةيالقلا تاكو نوقايذكرا سقلا اذه بتر مويلا كلذ يفو هبياغر ريكا

 :0 هطقساف اههنيب عققو هتقلثج نم نيتتس دعب ندو [طاطخ يبرعلاو ينايرسلاب الضان
 ماعم يثيدملا يرام هضوع بترو ةيالقلا ةباتك نم هفرصو ثووقابذكزالا ةبتد نم

 وبا هللا دعس يبرملا بتاك بترو ينايرسلا يتاك مورلا داد عيب يناكّقو لوكسالا
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 نارطملا اذه دوع لالا تضنقاو رومالا تفقوو ةقلثإلا راد ىلع دادغبب هيلع مدقا

 كبلرغط ةلودلا نكرو هنع هللا ىضر هللا ىماب مباقلا ةفيلخلا داع الث .ناهفصا ىلا

 ناقل ديني نا فلل يضم" قيال كر فايز فكل يع وش ىلا

 مالا مانقا ىلع ةدعاسمل بيبطلا ءاجر مب كلا ةعافشي نارطملا عوشلر بس مهبحصو

 ةنراطملاو ةفقاسالا ءانالا كلذ يف 0 اودب دادي ىلا هلوصو دنع دامو يذلا

 .ةداعلا هب ترح ام بسح قدانبلاب الا ايلئاج دعقن ال اولاقو كلذ لوبق نع اوعنتماو

 لينلا فقسا يرامو ناولح نارطم جيسلا دبع هيار عنمو لايونمع كلذ يف درجماو

 تقلا ةركر. نب ليرتج اورق ةزؤو هدفا ناار كفورالملا نتكعا نعنلاب قراشوازلكاتلا

 ىلا تّدا اهحرش لوطي بوطخ ترجو يارلا اذه يف اًكراشم نكي لو ناهريطلا

 مهذخاو مو رلا راد ىلا ةيناسارلا هركصو ينارصتلا يناهفصالا دعس يبا دسعلا ذافنا

 ةرخالا يدامج 2 يف ظقلا عوباس نم لوالا دحالا يف كلذ نك يناطاس ءاعدتسا

 مهدعاسل و كلملا راد ىلا اولمحو نيزارلا يف سانلاو ةيام عبداو نيسحخو ثلث ةنس

 نا مهرجتصو راهنلا ءاضقنا دنعو هريغ يفالو باطخ يفال ىراصنلا نم دحا

 مهطوطخ ذخا يف هارجم يرجي نم رضحي نا هولاسو دبمعلا ىلا اوذفنا ممل ةمزالملا

 كلذ ىثع ةكلمملا راد دصقو كاذ لمففا# بلف بيطار قع ندي

 نود لابونع عمم باطخلا داو مهرضحأف سلج لبللا نه رطش ىضم الو مويل

 هلوديشديملا يدا و ةردن دلل نم قوش نم جاز لوقا متتماف "

1 

5 

 1 نوفلاتو رك مدقملا نارطملا اذه اودصش نأ ذفنف هرم ماري م ىلا ةعاملاو
 5 م 2 | 0

 اودصقو ىناهفصالا ميكحلا ةيعص اوردحناذ باطخ يف دوعلا يضتقي ام مهنم يرجي

 مختجاف هراوج يف انكحاس نارطملا اذه ناكو ىلعم ره ىلا ديعس ىلا ديمعلا راد :

 نلا مدح مهلاقسا كلذ دعب 3 ةرفانم لابونمم نيبو هننب ىرح كلذ دنعف مب

 ةعاطلاب هل اونعذاو اًطورش هلع طرشو ىرج امم مهيلا رذتعاو مهب فطلو هلزنم
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 مهو دلبلا لها مم لفحا مث ةبام عيداو سمخ ةدلطااتشلا وخان كلا قو كلف

 ضاعتمالل دادغب ىلا كللرغط ةلودلا 1 مم ناسا رخ ى اسع دورو دنع دادغب لها

 مايا يف ميرملا ديصقو سبك ىلع همادقاو يريساسبلا نايصع نم رمثتاو ىرجو مت 5
 ةيسابعلا ةلودلا رصن ةلودلا نكر راهظاو مهعنمو ايلوالا ىلع (!) هدهعتو هللا رماب مياقل
 5 نب شرابم ريمالا هنبف ةناع ىلا اهنع هجارخا دعب هراد ىلا هللا ىماب مياقلا ةداعاو
 هتلثاقمو ىصاعلا اذه مدقتو ناورهنلا يف هللا ىماب مباقلاب ةلودلا نكر مقجاف بيس
 () سير ىلا ةدصاق ركاسعلا ترفن جيرفط ىلا راسو ة.عرلاو سانلا نما نا دعبو

 طساو نم هداعصا دعبو ماىلاب فرعي عضوم يف ةعراقملا تمقوف يريساسلا ةعراقمل

 كه هناف رطانلا نيكوا اماف دادغبي ( رابطلا ىلع بصنو هسار لمحو لتقو هب رفظو
 10 عقوو دعب نم ربخ هل فرعب ملو احرح ىرعملا قث ىلا انابرع لصو هنا هدهاش ن هو

 ذدفناو ا رك دف اكاعبلا ءانب يف عرش روهش دعب نم سانا نأبطا انف سايالا

 ثوروطانلل ةفاصرلا نه لدن و رفن فقسا يرام راضحال نييدادغبلا ةسايش صعب

 لصوو دادغب ىلا دعصاو ىنقرودب بيلصلا دبع عوار ةللاا لي وحلا نحل

 دجي مل ىتح لالتخالا ةياغ ىلع اهدجوو لخدو قيلئاملا عوشيربس رام ناركذ بيقع
 15: يف انالضوم نبا روصنم نبا دعس ريم ريا وبا لجالا رصق امو هريغ الو ريصح اهيف

 اهرخاو لوما املوا ناكو روهش كلذ ةدم ناكو هثوروطان نامز ىلع هتدعاسو هدافرا

 ماقاو اقوقد نم ىرجأب نارطم لايونمع بالا درو همايا (4)فعاضت يف با نم مأيا
 حرط ثوب هلا ركحذي .ارهاظو انطاب هسفنل ةقاثلا سما ف لصوت وو دادشد
 يكشا ءاجر ةبحصو كلما دبع نوكدنع يريساسبلا دورو لبق ناكو قدانبلا
 20 نا ءاسوورلا سيئر نم اعقوت زجنل ةيام عبداو نيعبداو عي ةئس رخاوا يف ىناهفصالا

 دعب رضح 3 روباسيدنج نارطم عوشلإر بسأ ةقلثكلا ةيالوب هلل سأل اقل هيثرو ةللص

 اسم ىلع يريساسلا مادقا نم ددجت ام ددجتف ىمالا مارو نارطملا اذه كلذ رون
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 يف ناك باوب ملس ناسنا هلا فرع ىِتح كانه رضحي نمم دحا هب ملعي نا ريغ
 لبالا يف لزني يبصلا اذه نا ممل لاقو كانه ناك نم ةعاجو هاا ثدحن عضوملا

 اف هدصقم فرعنل هدصز انامج ناك ام انفرع ثيحن منصي ام يردا الو لكسملا ىلا

 دق هاندجوف لكبملا ىلا انلزنف هدجحت ملف انعم حلطسلا يف هانبلط يللاللا ضعب يف ناك
 6 225رط» ثحن 03 أعا وهو ءامالا ثيبن ىلا هلمحو ميذملا نم لصالاو بلصلا جرخا * 0 - : َح

 لوخدلا ىلا همادقاو حبذمل ىلع ه.جضنت انركناو هيلع كلذ انركنا لالا كلت ىلع هاندهاش

 انظفحت هتاولص قيلثاللا قاحا رام ةدوص ىلا هديب راشاف ةداع هب رجت مل تقو يف هللا

 هانرضف هلقع ريغتو لتخا دق اذه انلقف اذه لمفا نا ىنرعا صخشلا اذه لاقف

 ناك الف .كلذ لثم دواس الا هعم رقتساو انيدبا نم هوبا هصلخو هلع راكنالا اندواعو

 ىلؤالا هلاح ىلع هاندحوو انلّرو انظقشتساذ هب رعشن مَلو هتداع ىلع لر ةدم دعب '”

 مرض هانبرضو هيلع راكنالا اندواعف لجنالاو بيلصلا جرخا دق ءانالا تيب يف اا
 انل لاقو رحلا تقو يف انبلا دعص يللاذلا ضعب يف ناك الث .ةدم هرما انلمهاو ايلا

 ةليللا معن لاقق تلو هنع كانوهن ام تدواع كلناك انلقف اولزنت نا ةليللا متدرا ام

 هما لج ميسا انديس ناكو ءانالا ةعاج رضحو سدقملا مبذملا يف ةبونلا تناك

 لاقق املا رام دعب اًقلئاح نوكب نم اندس اب اولاق هدب اولقو ةولصلا اولك الث اًرضاح 5

 هرشباو هيلا يضما اذه انموي يف نا يبصلا لاقو رصقلا فقسا لاغرطلا نبا انحوي

 57 ملعا امو هحور هللا سدق قيلثاجلا ايلا رام ةافوب ربخلا اناصو كلذ دعبو كلذب

 تممس ام اذه .هرع لطي ملو تام ةدم دعب هنا انفرعو كلذ دعب ىبصلا نم ناك

 ءهللا همحر سلا العلا ىبا نم

 ع 226,3. هسفن هللا مين قيلئاملا انحوب ةافو دنع .قيلثاخلا ل 3 عوشلر بس يي

 ركشك فقسا يفوت دق ناكذا ةراطنلل ءالعلا يباب فورعملا ةناعنلا فقسا نيجوا دعصا

 نيجوا فقسالا اذه رطنف بالا اذه توم لبق هحور هللا جي اروك نبا ةفوولا
16 
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 ناك هنال ةقيرطلا كلث نم داعو بات دق هنا وذ مث .اهتثو اهدكاو نيدلا يف تق

 نملصن| ىتح ةصقلا يف سعف هيف سسارائاقلا ذفن و ةيو كاك نا ني قر رثوب

 قيرملاو بهنلا نم تارايدلاو ةعببلاو ةبالقلا ىلع ىرج ام كاذ التو .هدوع هل متو

 ىتقرودب مق ناكل ب بالا اذه روضح (!) نم دبع نبال نييدادغبلا كارتالا نم اًدصق

 ةماعو نيدوج ىوس كمي امو قيرلا ةلجج ىلع ابارخ ةيالقلا دجو اهنم هدوع دنعو كب
 ةرامع ىلوتو .رانيد ةيام عبس هردق ام اهتراع يف ةيالقلا ىلع قفنا نا ىلا لحت ةلادشو
 شئاهب نبا لضفلا وبا هراد ذاتساو دببع نبا نسحلا وبا املاح ىلا اهتداعاو ةعبلا

 ناكو رانتد فلا هردق ام اهيلع ةقفنلا ردق ناكو مورلا راد بعش نم ءاسورلا يفابو

 ركاسع تدرو حورشملا اذه نم فصنو ةنس دعبو 000 أموب اهحبذم سدقت

 تح 5-5 ناضمر رهش يف كلذ ناكو هللا همحر لرغط ةلودلا نكر ناطلسلا ةبحص ناسارخ

 نم ثلاثلا مويو لوالا نوناك ين كلذ ناكو ةيام عبداو نيعبراو عبس ةئس نم

 نالا بهن ىلا تذدا ةماعلا نم موقو كارثالا ضعب نم ةريفن ترجح دادغ محلوخد
 برفض أموب نيعبراب ةصقلا هذه نم هدم دعو ةيالقلاو ةعسلا ةلملا يو يقرشلا ٠ 2 دل م 5 3 5 قي م 7 - .٠

 ماقاف ىنقرود ىلا كانه نم ورا 5 كنا ناد. ىلإ هيمق هللا عن .بالا انك

 افا 5-7
 ةرداصملا وام كلما فرع قنا قف 3 ا امراه ىنقرود نم ادعصم داعو ةدم اه

 لوكسالا ينكاس نه موف نم يفشنو ابوس نبا فقسالا اهتباج ىلوتو لوكسالل
 ة_نس مورلا راد يف سلجو دادنب ىلا قيلالا داعو ةرداصملا ءاذا.يف عضوملا رقفاو

 ناكو ةبام عيداو نيعراو عسن ةنس روهش يف كاذو .هف حانتسا ضرم هلو روهشو

 مورلا راد نم مير ترام تبب يف نفدو ربشاو نينس عبس ةقلثجلا يف هماقم ةدم
 لكولا نيا, فورعملا ريا ىبا نع ىطساولا العلا وبا سنلا ىكح .هتاولصب هللا انركذ

 ناكو عوشتج. فرع يش سف هف ناكو نيادملا ريدب 5 تنك لاق مورلا راد نم

 نم لكماا ىلا لبللا يف لت يبصلا اذه ناكو ريدلا يف هعم اهم سامش دلو هل

 2 تا



0 

 ا

 رجح

 رح

 ارا

 رابا نم سداسلاو ةبام عبراو نيسبرا ةنس ةدعقلا يذ خالسلا تبسلا ةليل نم ليلا

 ةقلثلا يف هتدم تناكو قالسلا ثلاث ناكو ردنكسالل نيتسو ةياشثو فلا ةنس
 ربشا ةرشعو ةنس نورشعو ةلاله اموي رشع ةعسنو ربشا ةتسو ةنس نب رشعو دحا

 ل أمون نورشعو

 ثراملا يبا لجالا تاك دبع نبا نسحلا وبا بصن 6# لاغرطلا نبا انحوي *

 اهدق ناك ضيا قيلئاللا نال هباعصا ةقفاومل دادغبب شوا باكحا دحا يريساسبلا

 ايلا ةحانتسا دنع ةراطنان ركشك فقسا اروك نب يرام رضحو .هيلا عتلمو همدخي

 ىلع ءانالا رثكا نم صنلاو رابتخالا عقوو رهشا ةعبس ةدم دادغب يف ماقاو قيثاجلا

 ةنس بجر يف ةيالقلا يف سانلا مّجاو لاغرطلا نباب فورعملا رصقلا فقسا" انحوي
 ميساو نيادملا ىلا ردحاو هل زركاو ثولتشلا اهب بتكو ةيام عبداو نيعبراو ىدحا

 ىلا ردصتاو ثولشلا ىنتكو موي رشع ةسمخ دعب رابسلا نم ثلاثلا دحالا يف

 مورلا رادب لابقلا لمعو داذعب ىلا دعصاو لابقلا اهب لعو - ركلا رعو ىتقرود

 نع هرخا قياملو نويثف را ظبقلا نم يناثلا دحالا يف لابقلا لمع رهشا ةتس دعبو
 نييدابعلا نيب قو همايا ينو .لاحللا لها نم دلبلا يف يرجت تناكن تف لجال كاذ

 اوحرتقا نييدابعلا نا نوقايذيكرا نيادملا سق عسلا دبع ذيماسا لجال نيبنيادملاو
 لع نوقابدكرالا وه نو هريغ سف دلبلل تريد نادملا ةناسق هتمدخ عدت ََنا

 كلذ يف ةلصملا لاح هحور هللا ين قيلئال مضناف ناسقلا يقابو نييدابعلاو نيادملا سق

 ىلع نويدابلا كلذ لجال بضغو ديبع نبا نم ةمثثح لجرلا اذه لقتي هنكبي لد
 هللا ىضر يبلصلا رصن يبا ةداعسب رومالا تعلصنا مث اصقانو اًدياز نيتتس ةدم ةعببلا

 رهالا طسوتو دليلا ةنئاسق نم فرص نا ريغ نم دسع نبا نسحلا وبا اماف هنع

 اتوس نبا ىنعم يف ةبعص ةصق هل ترج وه ىفك الف ءابب ةعانقلا تمقو ةطاسو
35 

 ىقرود لها هءلع اهب دهش تاداهش لجال هتسرثقو هريغ ىلع هليوعتو رصقلا فقسا
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 ةفصلا يف ثبسلا موي ةركب يف نفدو اليل هيلع ىلصو ردنكسالل فلاو ةياهثللو نيثلثو

 عبرا ةقلثلا يف هتدم تناكو قِلالا سيناوي قصالم ةيالملا نم تجرخا يتلا
00 

 ءاموت نب رشعو دحاو ريشا ةسمحو نيئس 5

 ميساو نيادملا يف ل وكسالا يف أشنو ابص دادغب ,لخد ناذج خوك نم 6# ايلا *

 5 [1 ناهريطلا ىلع افقسا سناوب هماساف .مهب فرعي راصف لمملا ينبب «810 ققحتو أسف

 2 ةءارؤ ف ع 24 هسفن كل .هدادسو هلْضُف نم رهتشاو هلع نم فرع

 عبداو ةرشع مست ةنس روهش لوا يف دادغبب لصحن ءانالا يعدتساو .مولعلا سردو

 نوئفح ىفقسا 4هعمو لصوم ا نارطمو ريدلا نه فومسا ةهعمو ةرصبلا نارطم ةيام

 دقو ةناعلا فقسا ايلا مهنم اكرفوبلا ةفقاسا نم ةعامجو ىرجاب نارطمو ةيربلاو

 0 اااسكحارو اياردابو لئنلاو 1 ء ةفقاساو راننالا فتقسارذنمو ادق نيئس ثلث رطن

 راشخالل نينموملا عم ةريثك تاعامتجا مش 57 06 جس راوبلاو ناذارلاو

 فورعملا ايلا رام ريع نم مهارا عوشبادبعو ةريطا فقساو فقسالا اذه ريتخاو

 مسرلا ىلع متللا تحت تاعجو مهءامسا تبتكو لصوملا ىلع انارطم راصو ديعس ريدب
 زوكاو هعما جرت رايتخالا نسحب ةبلطلاو ثوعابلا ىلع مايا ةثلث سانلا ممتحاو اهلثم يف

 5!1 يداج نم تنقب ةلمل رشع دحال دحالا موي ميساو نادملا ىلا هعم ةعامجلا ندخاوزمل
 فلاو ةيايثلثو نيثثو عست ةنس ناريزح نم رشع سداسلاو رك لالا نوم لدا < 37

 لاغرطلا نبا رصن يلا, فورعملا نحوي نيادملاب لاخلا يف ماساو ينانويلا ردنكسالل
 2 يفقسا هدي مّ تاناورهنلاو رصقلا ىلع فقسا مورأا راد لها نم تفاكلا

 نيتي عبرال دحالا موي غبصأ ةعبب يف لابقلا هل لمعو دادغب ىلا داعو .نوتفحو ريدلا

 20 لزي ملو .ناطاس عم مدّم سيئر الو ملاع همايا يف نكي ملو هتدم تلاطو .رهشلا نم
 لازاو رمعلا يف هعم عمتجاو ىزح ىلا جرخو هللا ردحنا ىتح نييصن نارطم بتاك

 ردا حانتساو (840 ةعاج قلطو ضرتعم سل ناب هنم ةقث طسنتقف داعو هسفن يف ناك ام
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 تدمحن مق ميساو يرام رامب لوكسالا يف ملعت ىقرود نم ل6 بيعوشيا *
 تاناورهنلاو رصقلا ىلع عدلا عوشيا دبع هلعج ىلعلاو ةفعلا يف هرثا نسحو هتّقرط

 مايو عوشبادبع مابا ةق لوكسالا ربدو لمجلا هر ذ رشتناو روعاسلاو نافلملا هلمجو

 لك ناكو هرداص» هنأ قفئاو راح 51 ع نم بردو انحوو سناوبو يرام رام

 وذ وهو رظانلاو فاول, بقاملا نالسرال لذبف هيف مطب تاناورهنلا دلقت نم

 نيلسملا نم ةعاجج ىلع قرفو ريناد فالا روصنم نبا نسملا بلاغ وبا نيتداعسلا

 مهطوطخ بتك ءانالاو ىراصنلا رظانلا مزلاو ءاهحرش لوطي ءاشا نعضو ىراصنلاو

 ةقلثملاب ناصنيو ةرداصملا ماقم لاملا نم هلذب ام نوكيل طرشلا باحصصاو دكوتلاب هل
 هيلع طلستو مزتلا ام فاعضاب ردوص تاناورهنلا ةفقسا نم ناك ام ىلع ىقب ولو

 نارطمب ءانالا متحاذ ىراصنلا بتكف .كالبلاو برهلا ىلا هما يهتي ناكو دحا لك 0

 ل 0

 20 ن0

 ند م نكي الل هنأ هطخ راضحاو ميسملا وضصضو هبلا سل 0 هتمعو ووباسيدنج

 اهاكا اورذحاو هما ماع يف هنع ةياشلاو هي" لجزأا ة ةباح مهلسيو 0-6

 ريغ ليبسلا اذه ىلع تونهكلا نا هل اولاقف 000 ىلع اوماقاو

 تيبحا ام ىلع اهلبقا نا تضر دق مالا ماتاب ةبلاطملا نيلوتملا نم رضحي لاقف ةزياج

 نارطم امل نكي مل ةرصبلاو رخات روباسيدنج نارطم نال لصوملا نارطم ايلا هماساف

 نينثا ةنس لوالا نوناك نم تلخ ةليل رشع ىدحال دحالا موي ءانالا نم رضح نمو
 ىدحا ةئس نابعش نم نيرشعلاو ىناثلا وهو ردنكسالل فلاو ةبام ثلثو نيشثو

 ا ل ْناكَو رهس ريش ة ةريشلا ةيام ميراو رشع

 .هحرش نسكت الو هذ 2 ام برجتلاو هتفلاخع نم يرجو مسرلا ىلع لق هدوع

 ثلاثلا ةعمجلا موي حانتساو دالب ةدع يف هل زركب لو هريغو نييصن نارطم ىلكلذب

 00 ةنس رأيا نم رشع عبارلاو ةيآم عداو رشع ةتس ةنس لوالا عيبر رهش نم رشع

1. 222,10: 



 ان

 لو ةاَدمو تيركت عيب لام بعوتساو ةديسلا ناركذ لعو جابيدلا روتسلاو

 داعو جيسلاب رفكو هرانز مطقو ةفلأا راد لخدو ملا لكاو هدب ىلع ملساو دسسلا راد

 قيعف لك مهيلع ىتداو دصق 3 ةقاعبلا دصقو هلع ام هل متو ديعسلا راد ىلا

 حضتقاو فشكتاو لام 3 ىلا هما لاو اهف ديز هنا ليج برد ةعس ضرتعاو

 ناكو ناعنلا بحاص نيا راد يف قياما عم هعامتجا قفتاو .ىراصنلاو نيلسملا دنع 6 221.

 نيرضاكلا ةاهقفلاو ءاضقلا كلذ ركتأف مالسالا يف هبغرو هكسف ضومنلا ديري قيلئاملا
 قيلئاطا جرخو هلوق لبق ملو ساجلا بحاص كلذ ركتاف لاحم ىوعدب كلذ عتاو

 ةقيقح هنم ملعتسي هتقاثج نم ةثلاثلا ةنسلا يف انحوي ىلع ةريزإلا فقسا درو .امركم

 ناكو نيينانويلا دالب يف مقوم متا كلذ مقوو اهحرشب قيلثإلا هباجاف روطسنلا ةلاما
 10 هراطفال دعا قمح ماعطب مدخو يرام رام ريد لخد هترفس نم هدوع دنع كلما د

 كاب

 مهدسحو ىراصنلا نيهلاتملا سا_لا ضعبب ناطشلا هارغاو ناضمر رهش ناك هنال

 ءاغوغلا ييوغأ ىوقو راغلا سلب .ةيلاطملا ف بصعتف مهترشلو مه*وجز نس

 يهو طساوب أشنو ذبهجلا يدوهللا فاح نبا ناك هلصا نال هيف تناك يئلا ةبماعلا

 شوحولا تلكأو مو زاوهالا ىلا ردعتا 3 فسوب نب جاجحلا ةدلبو طبنلا ةندم

 45 الام اهيل نعداو فقسالاولوكسالا دصقو تاناورهتلا رباح نبا دلقو هنن ريطلاو

 مدقتف هيبق نبا ريزولا ناكو لوكسالا سيكو سانلا رداصف كلملا رخل ةعيدو الزج
 نبا دروو .ريزولا ىلع ضو حرفلا هللا حاتاف فقسالا ةءالق شتفو نكاا هلا

 0 يف هدو ندا هلبقتساو ةبام عيداو عست ةنس قارعلا ريزولا نالهس

 يقارملا ةلع هب ثدحو 0 0 .راغلاو ةمذلا لها ىلع طستلا ؟ 8

 20 ةيأم م عبراو ة ةهرخع ىالجل هنس لوألا عيبر نم نيرشعلاو نماثلا تبسلا ةلل حانتساو

 زومت نم نيقب عستلو هيزه امم نورة كسو شا دردعل ناب عبس هدم تناكو

 را ا ةباهكلثو نيثلثو ىدحا ةنس



 ذاب

0 

5 

55 

 مه

 كك

0 

 يف سانا زوجت" كلذ لصا ناكو بولقلا تنحتو ريثك قلخ ملساو رادقللا ميظع
 ذا شالا ىكحو .سدقملا توببو عيبلاو ميذملا يف هكا عر 42 مهنايدا

 000 1 ناو ردو ةعب فلا نيعبرا وحن عببلا نم برغملا لامعا يف برخ ام غابم

 ةوفصلا اهنال تيقب يثلا ةمذرشلل هتقرافمو هلعف قيثاطلا هلع ركحن ملف ريسي رفن

 هماا يف ةءالقلا رب مطقناو سراف ىلا هلقنو ةوشرلا هنم ذخا لب ىفصملا بفهذلاو

 هنعأو 2 تنتاك ليام ءا نب رصن نبا ةجوز تبفوتو .مهريغو نيكاسملا نع

 اوججرو نولسسلا راثو ا_هباع ةولصلاو مورأا راد ديري هراد نم ارابن اهحرخاو هبحاصي

 تاضقالا تزتشاو» تفل تلفقتاو حالسلاب ةلاجرلا نمو كارتا هعم ناكو تواتلا

 ة يعل ىراصنلا برهو مياذملا ته ميب ةدعو تمهتناو اهرواجي امو غبصا ةعسب

 كزتو دلبلا هب فيطو شعن ىلع لمجو ملسمل ىراصنلا دحا لتَق يعداو قاوسالا رياس

 شاوكالاو مهقاوسا ىلا سانلا دوعب مالا جرخو موق قدصي ملف ةفلخلا بابب

 نسحب لسمو مهب فطلتو مهسوفت تنكسو انم ةانهلل ةافاكملا نوكل مهشياعم ىلع

 مهضرغ ءادعالا غلب 0 .ثيعاوبلا تامعو ةيذالا هللا فرصو ةمذلا لها يف ةننلا

 مهارع ير## نمو ىراصن نيزابخ ةعاج لتقو مالا يف رانلا حرط ىلا اولصوت

 ايان عماطلا يف زانلا اودْرط ئراّضتلا نأ اوكذو'ةئئفلا' تناوقوا ةقوسلا 'نم

 جييبعلا نيكستل ةفالخا راد ىلا ليارسا نبا ذافنا ىلا ةرورضلا تداقو مهعببا تبت

 قالسلا موي ىلصو اليل تاولصلا تامعو سانلا نهتماو لاف مالسالا هبلع ضرعو

 ا ءامالاو كلاما جارخاو ريمللاو لاغبلا بوكرو رابغلا ىراصنلا مزلاو البل

 ةفالّلا راد ىلا قدئاخلا يعدتساو راغلا دتشاو ميج | ىلع يرق ام كلذ يف بنت و

 ءانادهلاب قيلثاطلا هلبقتساو كلملا رخن دروو .رابغلا سيل همذلا لها مازلاب هلا مدقتو :

 نبا هيلع نافسناف 4 ف 1 م مصتخاو دادغب دك ناي سوفرمع ل اخدو
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 ١ ل اسس ديفا اير قاكوناينالا كنق. وطفداو قلما تسيرخلاو .كوعاللا
 اوضرو سانلا حاصف ةريملا فقسا انحوي مسا جرخاف هدي م ةقدنبلا جارخا

 راد نم دبعلا هل بتكحو نويثف رام ةبالق ىلا داعو ناطاسلا راد ىلا كرو هب

 ليفالا نيرشت نم نشع عسانا ءارالا موي ميسو سانلا ردحاو مسرلا ىلع ةفالخلا

 5 ثلث ةنس ىلوالا يداج نم يناثلا وهو ردنكسالل فلا ةناهلثو نيرشعو عبدا ةنس

 معو لصوملا ىلع اًئارطم نزرا فقسا ليربج هذماسا موب ماساو ةرجشنلل ةبام عداو

 يسركلا رع ةسابر دورعز دلقو لابقلا هل لمعو يرام رام ىلا ىضمو ةفقاسا ةدع

 سيئاوي ذل" روباس ناكو .نويثف راهو غبصا يتعيب يف لوبق نسحا لبقق داعو
 ربظ امر ديف حضفاو ءيشب رب ملف يرودو هب قفرو ةيالقلا ىلع هتالبتسال القتعم

 10 نم 5 فلحو ههحو ف قصيو كلذ عج دبل :>وبو ريئاندلاو بايثلا نم هلع

 اول ناب سانلا ىلا اًذنا ةيالقلا نم بتكو ليجنالاب حيذملا باب ىلع الا ةعاج
 يان ]مي ميقا ءيشب رطانلا مهتاو انركذ ام رهظف ذيلتلا بهارلا روباسل مهدنع ام

 سانلا روصت ام دضب راندلاو مهردلا ةحم قيال نم رهذو هاضرا ام ارس نيالا

 نايتشلا نم مهقحي ناكل نيدلا ةعامج قرافو رامغلا سلب همانا يف سانلا بلوطو .هنف

 15 اثلثلا قوس لها بنو اراهن مهزيانج راهظا يبرغلا فاللا لها منمو مجرلاو فاو

 عماج رهظ يف يذلا بش خام ل قرا يع ةخ تاك 4 نال نم

 رفظلا يف دارملا غولب نم ةيرداقلا ةفالخلا تعنمو ىراصنلا ىلا كلذ بدنو ةفاص

 امل اب اوعتتو ةعاجهيراقاو هلها نم ةيالقلا تعجو ٠ ربحا اذه ةلاحتسا ققحتل ىراصتلاب

 نيكاسملا لام ضاعو راند ةبام سخ ةبون هنم مربعا يدهن لك اولعفو

 80 ةينارصنلا تنحم همايا ينو .مهجرماو يوعري ملف كلذ ىلع بتوع 0 مو مهلا

 يراصتلابن رسلاو عيبا تالا تقحاو نمدقما ١ع دب 11 تمدهو ماشلاو رص

 لجت سار مهاقزا يف قاع دوهلاو مهتدعا يف لاطرا ةسمخ هنزو تش خم 5



 ”ى

 ليجنالاو بيلصلا اهيفو ميذملا ىرجم يرجي هاكرح هسفنل كلملا اذه لعجو نبللاو ميلا

 بيلصلاو لصجفالا يدب نيب هعضيو اهنيل ذخأب م طبررو ناسحرس رام مساب اهعسرو

 هنذاتساو ةعامللا رياسو ةعرج هنم ذخابو براصلاب هعريو هنقلت ام هلع لصيو

 نم مهيفكي !م زيهجت يف دهتجي نأ 0 ناك اذا مهعم هلعفب ايف نارطلا

 نبللاب نوعنمو مهلا نع موصلا يف مه ماشا نوكيو انضا"تارشلاو مصفلا موي ةطنملا 5

 « 219,2. ساو تامو .ةداعلا ريشغتل وللا 0 هم انسازلا 3 2 ناو: بسح

 نيرشعو ثلث ةنس يناثلا نوناك نم نماثلا ىراذعلا موص ءاثلثلا ةلل نم لبللا فصن

 ةريجلا ةبام عراو ينثا ةنس ةرخالا يداجج نم رشاعلا وهو ردنكسالل فلاو ةنائلثو

 نبا ةفص ىلا ةيالقلا نم جرخا تبب يف نفدو هسفن تفاثا ةتكس هل تضرعو

 ياسا وتو تتش رقخ ةثالت" ضرئاكو غبصا ةعب نم ربكحالا نوصلا يف يردغلا 0

 ىوقاو .ةتامثلا نم افوخ 23 رسلالا هناح يف ردخ هقحت' ناكو ةيرف مانا ة ةنسو

 :هذلت دؤياش' لقتعاو 'لكالا ينك هرش' ناك هنا كالا

 يف بهزتو كوزاب نب ميهربا نبا ىسع يباب فرع اياثمم لها نم * انحوي **
 يرام هراتخاو رمعلا سيئر لعجو ةنس نورشع هلو ارذهنا لامعا قم "نييعشإا رع

 ني املا تتم د ل كلو ةءاقلثو ناعطيو عبس ةنس رخا يف ةريللا ىلع افقسا هماساو 5

 ال ايلا ةناعنلا فقسا رطنو .©19 اهف اورظن نيذلا ةلصاوملا ىراصنلا لجالو هقالخا

 ناقل دعا مالكلا انو ةراطلا»تنرتستا 1 اعلان "تطول نكي ملركشك

 ىسومو نزرا فقسا سامشلا نبا ليربجو انحوي ةريكا فقسا ءاعسا لمحت قدانبلا ىلع

 « هنود رانك اره لعف هنا لقو ءاضيبلا تحر ا ءاضيلاو قدانبلا يف ىهازلا سوباسأب نبا

 مباذم اولحو سانلا ءارا تقرفتو بوطخ كلذ دعب ىرجو سانلا ىلع كلذ سعصو

 نا.ةدش لك دع ننالا رقتساو قرودلا يلع يبا باب ىلع مهاجرا يف ام م اوضفنو عسا لا رياس

 لغو" ليف ربع ليربجو دزمره نبر رمع نم اللا لدا ءاعسالا ةلعلا 2 فضا
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 قيلثاللا سناوي مو 500 هيذومل ناطلسلا ىلا سسح ىناللا لاح ىب

 راكنالا نينموملا ريما راذ نم رمالا جرخو .دا مرلاو حم ا 1 ففوو ثععاوبلا ماقاو

 لجر هرضح هنا ىتح بجو ربك سناوب يف رهظو 0 لهاب ضرعتلا نم عنماو

 تاذيماسالا ىلع ىثرلا ذخاب زوجتو هسلجم يف هعفصب رماف اهتنبب 0 هتجوز هعمو
 جرخو ىراصنلا هيلع رفثو .قدصتلا عنمو تالوكسالا لطعتو عيبلا بارخاو 10

 هل اوبصعتو هوراجاف مهروقن دعب هلهاب راجهتساو ىبرغلا بناملا ىلا روبعلا ىلا اجاتحم

 للذ ىلع يقرشلا نااللا لها نيبو هنيب اوحتصا نا ىلا تدا ةيظع ىابسا ترجو

 ميابقلا يف كايبنالا نم هن اوناك امو هذبمالت رما اهمظعاو هيلع تطرش طورش دعب

 .داعو يقرشلا نامل يف دايعالا لمعو .ةبالقلا يف يبص نوكو تاروظحلا باكتراو

 هسفن يف سجن مث ىراصنلا ىلع اوعدب عببلا يف ثيعاوبلا ماقا ةموصتلا مايا يفو

 قفتاو هوصع رفن ةعبس ىقبو هريبدتب اضرلاب مهطوطخ ذخاو مهارادو سانلا عج

 ناكو در نبا سرثقو .هئاعدب اذه ليقف ٍِش للا رح كلا ةيللا نضل نا

 موب ةسمامشلا ضعبل يبرغلا تامل نم هدوع دعب هعرجت اهنث مرحلا ةرداملا عرس

 هنع يضرف هانعم يف ليسو حيذملا نم هجارخاو ةدم ارقي ملو مجيذملا هلوخدل قالككلا

 ا ةنراطمو ةفقاسا ةعاج ماساو ىرجاب نارطم 0 رمل لسا م ار

 يف مقو مايا دعبو اًدحم ةعببلا ىنبو ملسا نقايذكرا نا ورم نارطم عوشيادبع باتكا
 فلا يتيام كو ديا كلرالا كرام نم اكلم ناو ,ةغلا عتراو تامو ةلكألا هباضعا

 ىار هتريح دنعو دصصتم ىلا هجورخ دنع هقرط نع لض هنا كلذ ةلعو هعم اناسنا

 هل لاقو رصنتلاب هرماو ناسجرس رام انا لاقف همسا نع هلاسف صالخلاب هدعب اصخت

 نع لاسو كلذب ريحت هركسم يف هسقن ىارق اهتشو اهضمتف/كينع نعم

 يب. اذحو انزع هخححم ياصصقحو فحل ملعف ةعبرشلا لتكأو ةالصلاو ىراصنلا

 لكحا مهتداع نا:لاقف هنأ ريصملا يف هلسار هنا نارطملا يعو .اهحا اهمرعد

 كلب

 لآ 5-5

 20 ند



 مح 0
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 مل امل دامرو حس“ ىلع ةيالقلا باب ىلع هفقواو هيلا لوصولا نم هعنمو بييعوشبا

 ىناثلا دحالا لابقلا هل لمتو هيلا هلصواف بهيعوشا رفنف ايدمتو 00 لا

 مالك دعا نكي ملف ملكتي نا هل مسرو ليجنالا هلع أرقو همدقق نويشف رام يف

 ملعلا يف ةلضف ةياطخلاو اًيطخ نكي مل اذا ناسنالا ىلع بيع ياو كلذ ىلع هباعف

 هل بتكو مركاف مسرا لع ةفلللا راد ىلا ىغمو .ايدعتو لع راند ةبام هنم ذخاو

 نا ىلع ه-ِبالق شتف نا ىلا رصقلا فقسا بهيعوشا مم جيرملا يف ىهتتاو .روشنملا

 هب ا الثق دخو ٍلجر لجال نولسملا رفن همأبا يفو .هّيده لقو هماعط لك

 اهحاس ماقو ىو رام مسا ىل ىلع يو ةقاعللا ةعب دصقو يجاردلا نبا روصنم وبا

 ترا 5 قاف بابلا دبر حرخو زوظع ةشخ جاس ةناوطسا دحا 0

 مل مل لخاد ناك نمو اهترادا نم نكمتي مل ةمحزلا ةدشلو سارتلاك بابا 3

 بعملي وعو راثلا اهف تقلعف ليدنقلا ىلا اهمدق ةليوط ةسنكم مهدحا ذخاف كلذب

 لمعو نكليلا تاج يف ةفوفلم تناك يراوبب قلعف ةباهنلا نم موق ىلع اهب حولبو اهب

 ىرجم يرجي قع جاس هعبج ناكو مالا, لصتاو ءاسنلا تيب يف ناك رتس يف
 ىلا هتاوذ تدعصو هيفط نم دحا نكي ملو باوبالاو تانزباردلا تيربكلا

 ىلا رانلا جرخو اهبصقو اهعاذحاو فيقستلا يراوب يف بدو جاسلاو فوقسلا

 فوقسلا مهللع تاوقاستف قاست بالا ىلا اخ ا ا ع ع عع

 بجت فيرظ قافتاب برعلا مهباث تذخا ةعببلا جراخ ناك نمو ناردللا تقالتو

 سانالا ئنو 3 نم اهريغ ىلا يدعتلا نم كلذ منعو ناسنا ىقتا لوس ردقملاو

 ل لجال اوفرعي مل 3 مدرلاو مدهلا ا وت

 تقر'ا ءاهتف ىلا اوعجرو يي لمعت نا يغبني اهب رارشا موق ثدحتو ٠ .مهف نارينل

 ءاهتفلاو ةاضقلا نم مهريغو يواضيبلاو يزراوألا ركب وباو ىناهفصالا دماح وبا 5

 نا بجاولا ناكو ةع رشلا يف غوسي ال ام ل امفو ةعبلا دصق نم طلغ هنا ءاهقفلا ىتفان
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 نيرشعلاو نماثلا وهو ةياهثاثو نيعست ةنس مرحلا نر لي تيل و نيرماقلا يعيب

 نقايذبلا ف نفدو ردنكسالل فلاو ةيامئاتو ةرثع. ىدحا ةلئس لوألا نوناك نم

 موي نيسراو ةنس رشع ةعبرا هتقلثج ةدمو مورلا رادب بص ةعب يف ميذملا ا

 ةالصلا نم هقح فوب ملو تقولا يف ناطلسلا ملظل ميظع عزج سانلا قلو 3
 ىلا مهرباس روبعو كارتالا دب نم ريزولا روباس راتتسا مويلا كلذ يف يسلا قفوو

 .هبلط يف ىنرغلا فاجلا

 دهزو كالا هدلب نم موقب لصتاو اساهش ميساو نادج رك نم 6 سيئاوي *
 قيلئالا ريد ىلا لقتناو هبف بذشو يناركشكلا يف لصحو ةنبهرلا يف صاختن مهف
 هانعم فرعي ال باتك ةءارقب هيف هوبي ناكو يسركلا رمع ىلا لقتاو لءف كلذكو
 ةحجب هرياخذو رمعلا لامردحاو هدو يبو ملعملا نامز يف برهو دهزلا رهظو

 مهضعب ةيها 0 مهضعب رايتخاب نسلا ىلا يرام هماساو .ةرداصملا حيحصتن ةماق
 ناحرا نارطملا لصو اف .سراف ىلا انارطم هماساو انفعتسم دادغب لخد مث ةدم ماقاو

1. 

 نم اظ.غ زاريشب اوناك ةلودلا يف ىراصنلا نم موق هل بصعتو قيلئالا توم فرع

 لصواو هل اوبصمت دادغب لها نا اولاق موقو .هل اممهتدناعمل لمجلا نباو قححتا نبا

 جرفلا يبا راد لزو دادغب دروو ناطلسلا راد نم ةقاثللاب بطوخو كلملا ةرضح ىلا
 سناوب فطلتو 4لا روباسددنج نارطم ذخاو ءانالاب لما نبا برهو ةرارز نبا

 موي ردحناو روباسيدنح نارطم رهظو ةلاعج هاطعاو ىرجاب نارطم دنع لصح ىّتح

 ةلايثثو نيعست ةنس جملا يذ نم نولخ سمكس سيئاوي ميساو نويثف دام نم ةغبجلا
 ردنكسالل فلاو ةياهلثو ةرشع ىنثا ةنس لوالا نيرشل' نء نيرشعلاو سداسلا وهو
 يضرو ةسامث ةدع ماساو انارطمو ًاققسا رشع ةثلث هذماسسا رضحو .ةقاثملا ربدو
 ىبركلا رو مسرلا ىلع يرام رام ريد ىلا ىذمو همرح نع هلحو صاوغلا نبا نع
 لصوملا نارطم دروو .ةعببلا سادق دحا لوا اعم نويدابعلاو نوينيادملا هلاق لمتد
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 لمفو جملا يف يهانتو ىنقرود ىلا ردحتا ماعملا باعتصا دحا ناكو .عيلسلا يرام رام

 دادي ىلا لمو هيلع ضبقف مهرداصو نابهرلا تنشف لاقبلا نباب فرعبو رشلا

 رام هعرشم يف رهظف نيغابدلا يف فقي ىقلي نم ةداعو ءاملا ىلا هتفج تيمرو لتقو
 رصن نبا نسملا بتاكر اج نب يرام رشب وبا ثدحو ©0اًريزع دهوش ثبحب يرام
  5هناك ملعمل ىلع ضبقلا ناك اهتيبص يتلا ةليللا يف همانم يف ىار هنا ديربلا بحاص

 هلاح نع هلاسف عرس يرام رام دسلا ةفص هتفصو هفصو اهارو ىنقرود ىلا ضا

 مهبل هله ذفناو يدالواو يب يذوب يذلا اذه طوسلا برضاو ىْما لاق هرماو

  0-6الام عجو هنم ىكشو فياذتلاو عدبلا لعفف قشمد ىلع صاوغلا نبا ماساو

 هتيعر ملع الو دابنالا ىلا قيلئاللا نذا ريغب دروو اهريغو تالا عيب نم ريك

 ميسا الو مرحلا تحت يبو نذا ريثب دادغب لخدو قلئاللا تام مث قيلئالا همرحغ

 روتس ةدع تدقف يرام لابق تقو يفو .نوناقلا تحت هنوك لجال رضحي مل سناو
 نبر نم انادشب فرعي بهار هعا دقو م مريفلا رهظو ةضف مريفو ةعسلا نم .216,2 6

 بيفاك عيسلاو كرتي نا ىغني اذه لاقف مالسالا ىلع اًقرشم هارو هرضحتساذ دزمره

 ضرم ال كلام نبا نسحلا 1 5 لتقو .هدب تمطق ىت> لولا راد امو هدب ' مطقتسو

  5اتا وقتي ال نيحجنم الو نيولغم ريغ ةدع ماساو ءاهب قرفا اتغشا قالا لمع

 نااايس جاتحا 2 ايئارش بوت ةدع همأيا يف ترجو ا بهذملا نم نوفرع

 تدروو .رمعلا يف و_هو ةقاثللا ردو نيتمفد رانالا رمع يف ماقملاو سلا ع دعبلا

  2-1ىلا مورلا جور> ناسارخب نولسلا مس ال هنا ركذب ورم نارطم عوشلادبع ب

 لكب هقارحاو هرك يف 0 ايلا رام سيدقلا توبات اوجرخا مالسالا دالب

  0ا 0 تواتلا نارطملا دهاشو هودرو كلذ ع ادا اورد ملف ده

 تضرعو .ةعببلا يف روخجلا ةدام وهو تسبلا حرخت لكهلا نيطاسا ىدحا نا هباتك يف

 حانتساو مانا ةسمخ دعب تامو ةداح ةلع هف تذدع و ءا روم هلاك يف ةلع ىرال



 م اي

1. 
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 سولجو تاولصلا يف ىراصنلا تاوصا ولع اهنم ةريك باوبا ةدع لع بطوخو اًركنم
 نع باجاف كلذ ريغو علا باوبا ىلع نيفاوطلاو نيحالملاو حلاو فوطلا بادصا

 نيحرطم ىراصنلاو عومشلاب امركم ةقتعلا فرصناو هنم صلختو نسحتسا ام اهنم باب لك

 مفوو نيناعشلا دعب كلذ ناكو .هذخا بث نم هودهاش امب قاقلا ةدشل قرطلا ىلع

 ناك هنال مهيلع بوقعي نبا جرفلا يلا ةسابد لجال فلخس نينيادملا ةسمامش نيب

 هظاغا امب قيلثالا لسارو ني_يماهلا بيقني هلها ززعتو ميطلاب ريرشو سانلا زيكا

 ةكرتب لجو مبذملا ىلا لخدي الف الاو هتسابد تحت لخد نم ةسسامتلا لاقف
* 

 سقتلا ةقع دعب تبسلا موي ةمايقلا نيذاد لمعو عببلا يف سانلا قرفت سارلا اذه

 سانلا مزلا ريزولا روباس ناكو .هتوخا يف كلذ ةرجا هل بتكو ةعبلا ساهشو

 عتتماو عيبلاو مماوجلا تقلغو امظع اروفن سانلا رفنف ىرتشيو عابي اهف رشعلا

 مخقتاو ةراس ريغ ارح نيزارلا لمعف ةنسلا كلت يف نيناعشلا لمع نم ىراصنلا

 جرخاو لجنالا راضحا ىراصنلا اومزلاو نارقلاب نولسملا ةفيلخلا راد تحت سانلا

 يف اولصحو اوهكلح احدي نوحجحسا ه_فلخ ىراصتلاو سقلا رددص ىلع لجنالا

 زيرب اذهو مهنع نوبذي نولسلاو جاتلا تحت ىلا مظعالا عراشلاو ةفاصرلا عماج

 كقرحاو قاوسالاو مماجاو ةنيدملا عمجج يف اهروهظ ةعببلا يف لمعت ةريس ضوع يههالا

 يبكوكلا بلاط همايا يفو .تارداصملاو ايالبلا ندعم تناك اهنال يبرغلا بنإجلا راد

 كلذ نع علا ىراصنلا مزلاو ةلاللا قسطتب رومالل ربدملا ناك هنال ةلودلا ءاهب ملعم

 داو امانا هلحاتساف رمالا ريرقت هبلاطو قيلئالطلا هرظان ةرظانم دعب قيلئالا لقتعاو

 ةفقاسالا لع ضبقو اهلها تّدشتو رامتالا راسو دالبلا ىلا ذفناو نا لكلا «ساقلا

 هذخا ىلع يارلا اودقعو اتردب كارتالا 9-5 عيارلا مويلا فو دالبلا يف ةنراطملاو

 5 يقسف ردالا م م وش قيس يحل فات 3 هع فاش ةودلا ءابيةاولساوو

 ليحو هللا لضفتب هرش ىراصنلا ىفكو فويسلاب ذخاف تفي مو قنخت هيف لمعي مو

 نا
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 ةقرفو لصوملا نارطم سدجروبج راتخت ةقرفو مورلا رادب ةقلثللا ةيالق يف ركشك فقسا

 نأ: نيج دوي باعت يازاسلو قيوطا نبا عت رك الإ ناو درسا رح
 لاف .ةلودلا فرش ىلا رءالا ىهناو قدانبلا ساهتلا نع اولدع ىبوط نا مم رثكالا

 ذخاو ءاالا مسج ةنوعملا بحاص رايزابلا ا يبا للا مدقتو .نذا هوراتخا دق ميجا

 ردحناو .بتكو يزني ام ىلع ةباتكلاب بلوطف هلعا اب سيجروبج بتكو لعفف مهطوطخ

 وهو ةباهلثو نيعبسو تس ةنس ةجحلا يذ نم نماثلا دحالا موب ميساو واما لا روخإللا

 ىلا ىضمو رصم فقساو نوتفح فّسا هذماسا موي متو يناراملا وصلا نم سداسلا

 نويشبادملا هلبقق ةعمجلا موي دادغب لصوو يسركلا رعو مسرلا ىلع جلسلا يرام رام تيب

 دسلاو لابقلل سانلا عامتجال تسنح هلاقاناكو دحالا موي نويدابعلاو مويلا اذه راهن رخا

 موي نويثف رام لها هلبقتو .ذيماسالاو دايعالا اورضح ابا نورشعو ناثثا ءانالا ددعو

 هتقاثجج اضرلاب اًروشنم هل بتكو ٍدغ نم ةفيلخلا راد ىلا ىضمو ةمايقلا ىناث ءاعبالا

 ةمر هف ناكو :نيكي ف دكو أ ىراصنلا عج ىلع هدب طسو ةموسر ىلع ةنارحاو

 جيله ينغ لجر ريبدت ناك هريبدت نا ىوس ةماث هتماقو انسح ناك هلكشو عضاونو

 ناكو نيدلاب ةفرعم هل نكي ملو قلسا ناس يقي نا ديري قيلئاج ريبدت ال هانغل ريبدتلا

 ةعسلا تلح باصم يف ةلج قفناو ةيالقلا يف ةينبا ددجو .اههعجو ثاثالاو لاملا تي

 عضوم يف ةنزور تشو 3 ىلع 6:0يسناب ناك امو م عببلا مزلب نا ريغ نم همايا يف

 نم عفشي ناكو ةعببلا ىلا رادلا نم ةيالقلا باب لقنو ميقتسملاب اذه نكي ملو سادقلا

 (ةكباتا#) ةفكاضالا نم هظ هسولج- نم ةناثلا ةنسلا يفو..هب نع ناكن ا ىوس هعفشتس

 ىّتح رمالل دارو ة سانلاب ىذمو باودلا رك نم منمو راغلاب فااط نم

 م تناك ةبحول اقوقد لها نم اطا ينب ببسب سانلا رفن ةعبارلا ةنسلا يفو .هلازا

 مهنم سرح نم ىلع ةعامج مزتلاو قياما عوشداربس رام ةعببو ةديسلا ةعبب 506

 ىعدتساو ةفالخلا راد ىلا ةباهلثو نيناثو مست ةنس يف رضحاو .يسركلا ةعيرو سوفنلا
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 دق رابخالا تناكو قيلئاكلا تومب ةلودلا فرش ىلا دادنب نم سيساوملا بتكو

 ةاودلا فرش سراوفلاوبا ملعاذ بقل اولا هتك لشعب نق ايم اكذالا نع تمطقتا

 ساجي ال مل لاقو هل ايعدو دازاط اخا هللا دبعو ىجيسملا جرفلا ابا قيلثالا تومب

 باتكلا درو الو .ةروصلاب يرام ىلا لاخلا يف ايتكو ضرالا البقق انعم يذلا نارطملا

 لخدو ءاملا يف نازكلا 3 دعصاو كلذي 0 روباسيدئج نارطم نيبو هنيب دمع

 لتقو بورحو بابسا مهنيب ترجو ةلودلا ماصص اهب ناكو دادغب ىلا سراوفلا وبا

 ناكو .مهتالكو مهيشاوح ىوس مهنيب نم لجر فلا ةسمخ وحن مليدلا نم ةبلإلا يف
 ةياهلثو نيعبسو تس ةئنس ناضمر ربش نم نولخ لان حسب سيشل موي كلذ

 ناكو نوش رام ريد لّرو يرام دروو ايزح ةرامالا راد ىلا سراوفلا وبا لخدو

 ا 11 كلش يار وذ فيضع ناكر كشك فقسا الا ةعسلأ دومال اريدم
3# 

 ىوس رخات ملو روضحلاب ءانالا رياسو سانا باك دق املا ناكو ءرصمب هبسك هلام 213,

 00و ا تريزا نتا عضو: قرتخا نا ,ققاو لصإلا ارطم سيسروج
 تقو يفو عوشلادبع دعب هضوب> نم رهظ ل هل ةقثوتسم اهناك ةقاثْلا تناك نا دعب

 صاوغلا نبا ةطاسوب هيلا هلا ىصوف .ماصعصلا ةكمم لاوز ناك كاذبو .ميلا ةرداصم

 ليمانللا تسلا موب يف ةففاسالاو ةنراطملا مسيجو هيلع ىلصو يرام ىلا لاما ملسو

 سانلاو لصوملا نارطم سحروبج دروو .ةياهلثو نيعبسو تس ةنس ةدعقلا يذ نم

 نفدو اًنارطمو افقسا نورشعو ةثلث نيرضاحلا ءانالا ددع ناكو زينجتلا موب نوعمتج

 يسركلا يباوزلا بحاص ناهلسرطنف ناقيلئاجلا انحويو سيئاوي هف يذلا تببلا مادق

 (تدلا لع ماسا دق ناك اهارطم نا قفتاو دادغيب رصف ىلع ميسا تاك ادت

 يسركلا كلذ نم لجأ ىلا ةجرت نا هدعقو متغاف جرخي ال نا قالا هياع راشاف

 هدوزو هلا عوشلادبع هجرخاو يباوزلا فقسا يغرا يفونو لاقزح رمع يف ماقاو

 قسفد كلان عامجالا ناكو .هحرش لوط أم قاقشلا نم راتخالا يف ىرجو هقفن

 نا
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 .لالغالاو دقلاو طاسللا برض الىتحاو نابهرلا نع ةمالس نباو هسفن لذب اهناريدل

 عوشلادبع هلعجو همم" رهتشاو . ينم دوي للا علا لجو عوج
 اباوع زك ف بترو نايهرلا هباهو اهرعا علصاو اهفاطف اروعاس دالبلا كلت يف

 ةفلخ هللا همحر نوره نبا رصن روصنم وبا هراتخا سراف نارطم ل.ربج يفوت الو هنع

 ةلامج يف جرخ همسا نا لاقبو اًنارطم مهيلع عوشيادبع هماساو سرافب ةلودلا دضع

 دادغبب ىراصتلل ةيزاريشلا لمجو ميذملا تحت“ سرافب تكرت موق ءامساب عاقر ةدع
 رفغمو نوريب ةعاخ ةلودلا دضع ةنازخ نم ازيكم نبا ىلعوبا هل جرخاو رو

 يفاريسلا ناك الام ناو ملا لاح حن اص| ناحرا ىلا 7 الو ةيرصم فوص باو

 حسارف ةدع تأ ةكلانلا طاق هك هلل يضر نوره نبا رصن لجالو هب دبتسا بهارأا

 نبا رصن كلذب ملع مو ةلودلا دضع تامو .المج ريبدت يبركحاا ربدو ةماركلا

 ىلع هنالشسا 5 ترحو دالبلا لوخد نم ةلودلا فرش منمو نوره

 عبج رود ميدلا بمن دعب هنانج هللا هنكحجسا نوره نب رصن لنق ىلا تدا كللا

 نذاتساو فوقولاو عنلا َنَم دخلا عاجترا يف نارطملا درهتف ىوقولا صبقو ىراصتلا

 كتعشا ام نوره نبا رصن ىلع كتمشا ام هيلا ىتكو هدلب ىلا دوعلا يف عوشيادبع

 هتمدقم عم جرخو ٠ كلذ ىلإ كت هنأ ملف لجرلا لثق يبصلاو ينغلا لتق فيعضلا ىلع

 زاوهالا ىلا ةيكصلا يف راس لصو 3 سعلا رظنتن سلجو ناحرا ىلا ةلودلا فرش

 روباسدنج ةعب نه ذخا ناكو ةبعص ةروص ىلع ىراصنلا رياسو نارطملا 3 دحوف

 نا ا ملظتو هتتم ىوقو نارطملا ناعاف ندا وا ا

 لبق ةلودلا فرشل ىطختو 3 دالبلا لها راصو .دالبلا لهاو هطخ تحت نارطملا

 شمل تيا رقإل هرملا ىلا ضل 4 يام نواتسأل كش ةيبلل 4 يح

 1 رس هعم روباسي دنج نارطم م مارد ىوصتساو هل نذاف 2-2 دنع دادنب ىلا نفسلا يف

 حاذتسا دق ناكو:نارطملا : يسم دع ةيالو يف ماقا ا لصو و جرؤتسملا
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 اهاكزو هباث اعّرو لهك لجر هعم داعو رتسلا ءارو ىلا لخد هناو دولا ١ هرمأو,هنلا
 مف ضرالا ىلع هعرصي نأ ءاروصلا ىلا هجرخا يذلا لجرلا لهكلا رماو هفتك لع

 ةنانك هناك اًميش هنم جرخاو هردص قشف ضرالا ىلع هسفن ىليدلا كلذ يار هلوق

 رونلا ميظع اصخم تارو رتسلا ءارو ىلا تلخداو م عضوملا ىل اد قلل 6 ءادوس
 الو راقوو ضان مهيلع موقو نابعر هلوح تارو هل تريوعف هلا رظنلا مطتس 1

 نم نيذلا ىلع يب فيطو يسد ىلع تضم ديب تسسحا دوجتسلا نم مايقلا تمد
 ناعف لكشلا اذهب اناو تهتناو كل يباثو رتسلا ءارو ىلا تجرخاو د
 راد تدصقو لمللا رخا يف تردارو تلو يدب تمضئاوع0 ةظقل هتبار يذلا ن

 مهارد ةلامج هل تبهوف لوصولا نم باوبلا ينعنم قالا راد تسع 0
 ةمقر يل بتكو يحيارج اهلكو يدي حتفو يرماب هتندحمن ادهاز الجر تيارف تلصوو
 ابان ىنذمعاف لخدب عوشل دبع اذاو كلذ ءانثا يف نو ىنذع ىتح ابرد سش ىلا

 كيب

 تا م

 يسرك فاضا همايا يفو .ينوبرقب ىتح ناسقلا ىلا ةعقر يل بتكو هدب نم ينبرفو
 ١ حاشلو برجا اكحرفوع نم ناكو جيزاوبلا هلادب لعجو طساو ىلا ةبقلا
 ىف ركذيال نا ىصوو ةباكاثو نيعبسو تس ةنسا فص نم نولخ تشل اعيوالا
 ةقلاثلا ت تاواص هيلع ىلصي نا منمو ةدخم الو شارفالو توبات نفدي الو مح هكأ هزينجت

 ةئس نورشعو ةثل ةقاثلا يف هتدم كناكو .نيعمجا مهو هل مالسلا ء ءاسورلاو ءابالاو

 .ةيرقث رهشا ةرشعو
 ىبرتو باتكلاو ءاسورلا دالوا نم لصوملا لها نم ** ابوطلا نب يرام داع

 نادمح ينب روما تبرطضا انو هللا حا ةارثل محا: تخل كا نيواودلا يف
 بهرتلا وا لاتقلا مهيب عقوو ةوخالا رياسو اسهنذا ريغب مهيبا ىلع اهدالوا ضبقل
 تمفقو الو .تارظانلا ةفرعم نسل رمعلا ريبدت ىلونو اسق ماتساو ديعس ريد يف رفساو

 ةلهج اهبصن ةلحجب رمعلا براقي دبع“ يف الوتقم دجو لجر رعا يف رمعلا لهأب ةمها

 لنآ رج

 2 تح



 5 مح

0 

 دجاس ةدع اهف لخدا ةسا [شللا رادلا قب الو ةلاثلثو نيسحخو تس ةنس رخالا

 ضرغتلا نم هرج“ دهدلا اركب سونانطتلا راعؤ دار مان رودلا ةعبب لاخدا نم متتماو

 ةلعراا دفنوا ئراعشلا ةماتركو رم لإ ناوشوالللا ميهربا ماساو .هتعبب

 نيفقسالا بو ولا لع هعم يتلا ةفاطلا عضوف هتعر نيبو هنيب نارظن نيفقسا

 ميس ملسم لجر تيب ف ىقبو هسرثقو جاوا ريثك ناكو هرظانو قيلئالا هرضحاو

 مماج 31 ىقستسلا موب عوشبادبع ناكو نموم لزنم لخد "الوادحلا هلكي ال نين

 نرضاخلا 2 ضعب هب ىرغاو عضوملا كل د ركناف 3 هلاسو هدصقف امرا

 راد كا مورأا جرخو 0 هداعاو هع يرف مهلا هتداعا ناذمه لها دعا ع 3

 دعوتو دا مكدو نييصن نا قيقش لا ا غلو ةناماتو ناتسو' نتنمآ :ةنس مالسالا

 نيالا رو كلان رسكتاف عيبلاو رامتالا اوبهت مورلا نا هللا فطلو هراكملاب ىراصتلا

 مدا اومرو مهفادق هراد ىلع فاق هيورخ ارينعاو كلا راد نإ في

 نداعتلا لفاتتو نسا رع رخو ياه لجر يف مهس مقوو باشنلاب سانلا

 ةماعلا نيكت هنع بانلا ىلع ركتي رابتخاب ةلودلا زع بتكو ةفلملا ىلع رافتتسالا

 ةنسح ابادهو لام هيلا لمحو فشلا نال ةلودلا ةدع باغت وبا كقلحالو طئاختلا

 ةطرفم ةدايز ةياغلثو نيتسو عبس ةنس ةلج» تدازو .مهرءا سانلا 11

 ٍقرشلا بناللا قرغل ةلودلازعم اهانب ىتلا ةانسملا الول قرغلا ىلع دادنب لها فرشا

 دنت انه نيقلاو رصقلاب وهو هب ناتجا اليد نا رصقلا فقسا تيعؤشلا ذو

 ىلع رضح هناو ةبونلا مليد نم هناو هتصق انل حرشو ءادهشلا تيب نم ملس نا

 يرجي نا هواقفر هلاسف نارقلا هروضح ةليل ارش ناكو ةبونلا يف دحالا ةلل هتداع

 لع نوصل ذخاو هءاع ردق ملف كللذ قرشا نو هللا مسي لاقف هتداع لع *

 همانم يف ىارف 0 تاو لاق ام ىلع ريف داوسب سلطا هناكسارف .هنق أرق هنأ

 هاندا هناو ضرالاو ءامسلا نيب اًقلعم ارتس ناو ةيظع ءارعص هحرخا هذخا الجر ناك

 اك
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 مطقو دعاص العلا ىبا راد ىلا اهنهو ٍقرشلا فاجلا يف دازاط راد ىلا لقت 3 ةقششعلا

 بابن ةلودلا زعم راذ دصقو امون برهو سانلا بهانو حورألا نع ةماقلا دبع

 ربعي نا عتتما جاب كاع نقد ندا هيف يفي ةعمطقلا ىلا روبعلا ديري ةسامشلا

 رشع عبارلا ءاعبرالا موي ميساو ءرفاكب متفتسا ال لاقو ىزججب هنا لاقو ركذ ام ىلع هب

 5 ناكو ةباثلثو نيسمخو نينثا ةنس لوالا عيبر رهش نم نيقب لال تسل ةمايقلا نم

 00 كلا هطلت قالخلالا نيجي ماع سدقلا رهط مسجلا فيخحس ةماقلا مان
 يف ءافعضلا لاوما تقزمتش هريغا هككف ريبدتلا رماب اريصب نكي لو .ةدحاولا هيو

 لعقق مهدحا عوشيادبع درط مزلاو قيارطلا نيركنم هباحصاو هذيمال: ناكو .همألا

 ىلا وه ربعو سعشلا رفنو هب اوذاتو سانلا ىلع هذبل' لوحالا فيداحم نبا طسناو

 10 تلد عي اولّمحاو هللا اورذتعاو سانلا ربعو نوشف رام ف سلجو يبرغلا فاخلا

 نود مبذملا بابب ةسامثلاو ةنهكلا زيانج عضوت نا مسسرو مرا ريثك ناكو 5

 سالا رياس نيراكذ يف ةنامالا لاقت ناو مث نم مهتاجرد ءادتبا نال برصلا ةكد

 مهلك ةنامالا ةجسل سانلا لوقب ناو ةساعشلاو ةنهكلا نيراكذ يف الا لاقت ال تناكو

 يزاريشلا لضفلا وبا دلقت همايا ينو .نفدلا ثلاوث يف بتوملا لع مسرو اقرحو اًدرحال

 15 اولايس ةعبب در. هرد كلا ةيآم ىلع ةسرومد فلا يتيام ىلع ةعفد هرداصو ريزولا

 ةريبكلا رادلا يف ثولصب لمعو ذيلتلا عوشلادبع اهرثكا قرس ةلجج اهيلع قفناو اهعسوو

 ءاسنلا لكيه عسوو هردص يف يذلا بهذلا جاسلا جيذملا هجو ينالدبصلا ىسوم لو
 ميذملا هجو مادق يتلا ةفرغلا عوشيادبع لو ةريغصلا رادلا يبرغ يف ةفص هل

 ةنراطم ةدع عوشيادبع ماساو :شومرلا مانا ميذملا ةدهاشم نم م نرتس اهيلع قاعو

 20 ىوس هيلا مسي مل يسرك قبب ملو اًنارطمو اًفتسا نوثلثو ةعبرا ةبام لاقبو ةققاساو
 هتوم لبق تام ةرصبلا نارطم جعسلا دبع نا ىلع ورمو لصوملاو ةرصبلا يسرك

 ميبد رهش يف هتوم ناكو ىراصنلا بحي ناكو ةلودلازمم تام همايا ينو .نيرهشب
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 ورع وبا راشاو نزال ىلع يبا ىلع ىرج امم يدا نبا ورم وبا فوخو . يع اذه

 نارطم سجروجو وه( ىعماو لبقو قدانبلا يف هتوخا عم لخدي ناب نارطملا يلع

 ليربج باب يف ضرتعاو سراف نارطم ليربجو ىرجاب نارطم اخزعوشلاو لصوملا

 لواهبلا ”نئا نسا اوبأ ى دوا هلع طقشاو تامارعا لاَ مس خادل ناب ناسنا

 راهشلا لابونع همالك ديشو ةسابرا نوحلصي نيذلا موقلا نم هناو اناثطم فقسا 5

 ةواصلا تهقأو نورك [نه طوخلا لع عنو قع يف قذانلا تلا

 ريغصلا حيذملا نم اهبف سانلا برقتو ريبكلا موصلا مايا لوا ءامبزالاو ءاثثثلاو نينثالا

 قدانبلا وه حرخيل يدا نبا ورمع يبا راد يف ناكو روباسيدنج نارطم روضح سمتلاو

 هدر مث هسرثقو 55 عوشيادبع هلق يذلا ناذمه فقسا ميهرباب ىضرو ىناذ

 لبق سانلا حاصف ةقدنب لوانتو اهرهشاو قا جرخاف ًاسيدق ناكو ناذمه ىلا ؛0

 رصان بكف كللذ"دعب نم [سانلا "لعق: هج كناكو ا تحرحلاو اان تيدا يك

 يف هذافناب ىراصنلا ءاسورو ريزولاو ةلودلا زعم نع نارطملاو هريزو امندو ةلودلا

 ؟, 209, مسير نالعلا ضعب م اهاشنا لولهللا نبا 0 كلا تذفنو تقو عرسأ

 رعشب مل اند ىلا كتكلا تطول عبارلا مويلا يف لصوملا لصوو دعاص العلا يبا

 ةفقسالا نم ىفعتسي موصلا نم يناثلا ءاثالثلا موي درو دق عوشيدبع ناكو اهب نارطملا

 نارطملا باجاف هدنع اورطفيل هتفقاساو ةيشعلا يف هلا ريصب ناب نارطملا احد لسارف

 ااثلعم فقسا ىوس روضملا ىلع ىندعاس ال نم انهاه سل لاقو روضحلا ىلا

 لاق احد ىوس ةصقلا نطابب ملع نوكي نا ريغ نم هب لكوو احند هلا ذفناف

 سانلا سلج الق رطفي ىتح هفرعب الا ترشاف بتكلا ىنارقا ةيشعلا هللا تلخد لل

 ىف هعما تلق كلذك و ةتمرأاو عتتماف كري ناب هيلا تمدقت يننا لاق ماعطلا ىلع *

 ىلع هتققواو ريكلا بالا تنا هل تاقف اذه نم بجصتف ةمتالا يفو مدق ام رئاس

 يف نامهز نبا راد ينالوا الرو هعم نارطملا ردحناو هب لكوو ههجو م كلا
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 ىلوتو هيلا جاتحي ام عيمج هل عتتباو اوجرخو نفسلا سائلا رجأتساو اضراب هل نينموملاو
 يالها رئاب حورخ رادحتالا دعب ضرتعاو تلال نيكتكبس تناك نونح نبا نوره

 خروكساب دضتعا مورلا راد نم بببطلا سقلا نويثف نال فقوتلاب ةلودلا زعم نع
 ةرداصم ىلع لوعو لالا نسح ناكو مهرد فلا ةياهثث لذبو قيلئاج هلمجيا ىليدلا
 اناللما نتن او» ةادلب "ىلا! ترقلا مم ىنمو نلكرللا قازاق فرو ساتلا درو ميلا

 اهالبهب فرعي فقسا رابثالا ىلع ناكو ةيالقلاب ريزولا لكوو ةفقاسالاو روباسدنج

 راد نم ليارسا بردب ' ناهرب نبا مالغ لزنم يف سلجو ةفقسالا نم يفعتسا الضاف
 لئارإلا ]هي كتولشلا بتك براقو هتراهطل هيلع اولسسق سانلا هدصقب ناكو مورلا

 ضءوعلا ةماقإل ريزولا سام ىلا سانلا ىدتساف روباسيدنج بحاص ىلا لدعف تاف

 ةلودلا نكر نع انوع هللا دبع دلخم ابا ةلودلا زعم ذفناو نوشف هلذب امع

 ةنارصنلا فككارب اك ةماقلا موب 2 ببسل ملساو ًانارصن ادق نكد ةيالقلا شتفمل

 امهرد فلا رشع انثا هيف عضوم ىلع لدف ريس ءيش هيف عضوم ىلع لدي ناب راشاف

 ءافعضلا ىلع ىراصنلا تاقدص هذه لاقو ةلودلا زعم ىلا اهلمحم جياورو ةفسم

 ةدملا تلواطتو مهباطخ نع عمو لكوتلا فرصو اهدرب ةلودلا زعم رماف ماتيالاو

 مهرايتخا نم مهنكيل لمحي ملص ىلع مهباطاخو ةعاملا يبلهلا رضحاف ارهش رشع ةعست

 .هيلف بلق 3 كلذ بقع تامو هنع هباجا ظلغ ظفل داو نا ىلع هنم ىرجو

 فاي

- -- 1 

 نا رجع

 مهو عببلا هيلا خضلنو مهرد فلا نيثلث ريزوللو 0 فلا ةبام ىلع رمالا ررقتو

 ةياتتو راند فلا نوعبس اهرادق» ناك لايونع ةكرت نا لقو ةكرتلا نع زها
 مظعا ءيش ياذ قالا كان دن ا عنملاو لاملا مج هبيع اكشف مهرد قولا

 20 سمتلاو دنوعو روباسدنح بحاص باب يف ملكش تبتاكلا ورسم« وبا داعو ءاذه نم

 ريزولا يبلهملا نا لّقو ب سجرومح ماتماف .ميسلا ىلا رءالا ضيوفت سانلا

 اوسورت ىتح لضفلا لهاو سانلا زعوا لق اذه اب هفاخي ناكو دعاص العلا ىبال لاق



 لآ

 ةيق

 لبارسيا ىلا هنع لدعو سراف نارطم لئئاربح نزاحلا يلع وبا را ءانالا رضحو

 حملا ,نيكتكس' تاك دارنا نطع ىلا راحو 1 متتماو هيلع ماقاو

 ءانالا نزال ىلع وبا ممجو سانلا رجاشتيو ظفللا ظف ايي ناكو: نونا سدتتج نأ لكم

 ةارادم قى قاتلا رسو ءاضرلا ىراصتلا ءاسور طوطخ كال راد ل نينموملاو

 نارطم احزعوشلاو روباسل دنج نارطم سيحرومج برهف هدنع نيدرفتم اوناكو ءابالا 5

 دلا اوار امل ةرابطلا يف نيمدقتم اخوش اوناكو نادار فقسا سحرومجو خركلا :

 9 مه

 ىراصنلا هراتخا ةرصنلا لاح رشد يذلا 71 ةلودلا زعمو ةفلألا يلا نيالا ب ماو ةلاغلا

 وبا ماقو بهذلا ةعج ةليل نيسلا موص نم جالا موي ميساو هديلقت رمالا ب

 نم رضحو قيراوز ةدعو ةيراعس نيعبرا نونمؤملاو ءانالا ماقاو هرما | لكي نزال

 ارطم سيئاويو لصوملا نارطم سيجرويجو ةرصبلا نارطم سلا دبع راك

 نسحلا وبا هل لاقف ةقلثملا يف ةبغرلا لصوملا نارطم سدجرومج نم رهظو ناولح

 لبارسلا تام نا ىلا راتتسالا ين بارما ىقبو ءاباش ناك هنال رخالا رودلا الخس نبا

 2 م هتابح يف عنمو لايوننع فاج ىلا نقدو اموي رشع دحاو ةبام تناك ةتدمو

 هر دع ,نراخا يلعوبا تامو هلاقتثا برق نم هلع ال ةيالقلا ب نم بأ

 موب ىلع يلا توم مدت نا ول لاق روباسدنج نارطم لاقو 0 رهظو 2

 .هانم غلب مف لزاما سم قد ءايالا) كلا

 ريخص وهو هءاوبا برهو اسيناب ةيحان نم نادج خرك لها نم 6# عوشيادبع
 ملعتو ىلعالا ريدلا لوكسا يف ملعتو هتلاخ هتبرو اتامو برعلا ببسب لصوملا ىلا
 لصوملاب ىراوبلا ةعبب يف مدخو 3 ميساو بهزتو اذاك نبا ذرلل اهيصن نبا ىلع قطنملا

 همكو لصوملا نارطم ليارسأ نم اباثلعم لع نعل ساو قاارطلا دو_هح ناكو :

 لبارسا حانتسا و .همالكو هماحرت نم هوعع ام سانلا نسعساو قيلئاخلا لابونمع

 ءال كدكاو روباسل دنج نارطم سعب و ىلع رعالا ررقت تفسأ ىباوزال نكي و
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 هه

 موي يف يفوتو .حيذملا نم جر خو سلجي نا هروعاس ناكو نييدابعلا سق قدازوب
 مسا ةلس رفَص نم نولخ“ نمل وهو ىناراملا موصلا نم سداسلا دحالا ةلل تبسلا

 دق ناكو رهظلا دعب ىلا هلع يلبصو ريخالا ٠ ءاثلثلا ةعببلا ىلا جرخاو ةباثلثو نيعبراو

 هنا ليقو ديدح الو راعس ريشي ةاودلا لاثم لع زوج بشخ نم هسفنل اًيونات دعا

 نيشادملا نيب ىرجو تانئزياردلا ترسكت ىتح - ميظع رما ماحزلا نم ةعببلا يف ناك

 برقتو نيزارلا لمعو ميذملا طسو تداتلا 1 2 ىنعم يف ضوخ نيردابعلاو

 هتدم تناكو .هدع قلما رب انا ل "معو كا قا ةداضلا ؟كدقو عقفانلا

 ةنراطملا يسارك لك ىلع ٍلء ماساو موي نورشعو ةعسو ريشا ةعساو ةنس نورشعو نانثا

 اهيلع ضيق دقو هدب يف زاكءلا تعضو دقو ىار هنا فتاكلا اباش لاقو هنقاسالاو

 ىبا نا لاَقو هنفد نم نكذب ال لاقو اءاش هكق كلذ ةعاقأ مار 2 أبا تأ

 ناهبيزورأ هلاتق تقو يف ةلودلا زعم لام نع قملثاكلا لابونعع لسار نزالا لع

 ةلودلا زمل ضرع دقو هيلا ام اًنقو هتخا نبا ذفنا هنا لقو هرفظ تقو ىلع هل 3

 راتتسالا لع نزاخلا ىلعوبا لع دق ناكو فلتلا ىلع فرشاو هتتاثم يف ةاصحلا

 كلذ ناكو ةلودلا زعم توم ىذا سيل هل لق لاقو كلذ لاوزب هدعوو هعنش

 .هلق تومعع نا للعا

 يف تهرتو يرام رام لوكسا4 ف نافل راو ءَناَدَح ا دبع ليارسنلا ع

 بيغلاب ربخي اكز اًرهاط ناكو ركشك ةفقسال لياونع هماساو طساوب عوشيربس رام رع

 يديزيلا نسحلا ىلا لاتقل اهجورخ دنع هب ازاتجا امل ةلودلا زعمو عيطملا ناد

 ىرجو موبلا ىلع نيعو مد كفش الو:نارفلظ لاق لالا نع نزالا ىلع وبا هلاس

 منمو هعم لوخدلا نم عطملا ةفلخلا نكم امل حيذملا باب تف الو .لاق ام ىلعرنالا

 دعب رضحو .مامالاو ضرالا كلام اذه لاقف هل قلطتو ينتعنم امل هل لاقق ةلودلا زعم

 2-0 ةماقلا دحالا 2 لجنالا أرقو يسركلا لول ةعق نافل هلو لايونمع توم

 آ

 2 تا
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 اذا: هل لق لاف ةلاسرلا تيداو لادونم لع تنذاتساو و .دهعلا ىلع نأ: هل

 ينفرع هتلأسو هدب نيب تروعسف كنع حرفو كسري جيسلاو دهعلا ىلع تنك

 كيلع طرش سبلا لاقف قالخالا سرش ناكو ينرجزف كلذ ىضنقا يذلا ببسل

 هفابو الهنس نياب سانلا عافتتا تفرع دق لاقف تححلاف كني ال اع لستاال نا

 « 062. تلاسف كاش ىنرضحتل ىراصتلا_نم ةعاج كالهو.هكاله يف ىتس قارا اذ

 هب يفب نا وجرا اب هيلع دهملا تذخاو قيار نبا نيبو ينيب عمجو هانعم يف ييسلا

 ذنم لاقق مانلاب ينئثدح قيلئاللا نا هتلعاو ببسلاب ينربخي نا هيلع تلا تدع ف

 مع دبدعا ى ىمدخي ال نم سأ دنلا نم اهفو ةيظع, ءارعص يف ينناك يسفن تار نيتلل

 ههجوو ريرس ىلع ناكو هترضح ىلا تاصوو هيلا تهجوتف ىعسا ىنوعدب احناص ناكو

 قيلثالاب ىعدتسا ناك دقو قيلئالا مهنم ةعاجريرسلا يدب 5 ناكور نساك قرش

 دمت ل كل لوق جا لاقو مدقتف ناسنا ىلا ردصلا يحاص ىواف لبق نم

 معلا تلقف كنع جرفيل اذه نع لدعاف هتلم لهاو الجنس نبا نسحلا نباب عيبملا

 دق لاقو قيلثاجا جرخ مث يدبس اب معن لاقو قيلثالا ىلا ىوا دق هناكو .ةعاطلاو

 يندهاعو كدي تاه لاقف هلثتما انا تلتف لوقت اذاف ييسلا انسه كرا ام زيد

 .ةلاسرلا باوج داع نا ىلا ايورلاب كاش اناو تهّتناو اهلع ضبقف يدب تددهف 5

 ايف دكاتو لممجلاب ىراصنلا لماعو دهعلا وو رومالا داقتو قبار نبا رهظو

 فض لايونع مايا ينو ةنيد ةضيرف ماقم موقي هدنع.راصو قيلئالا نيبو هنب

 . 060: مبذملا ةكذ ىلع ةفحم يف سلاج وهو ةرصبلا ىلع ةريملا فقسا جيسملا دبع ماساو
 ىلا لخدو ةفحلا ىف هسولج ىلا: ةاعوب هعمر مث ماقو هدب اسما لجضنالا تقو مب الو

 نا اطع ماكو ةييعاازلا ميهربا نب نوره سف سروطبن هناكم ماساو هشالق

 كلذ سنو اوساجي نا ةنهكلا ساو سلاج ةفحلا يف قيلثالا لايونعو ةاذه ةعببلا

 منتماو ذيماسالا ىلع امهنم ةوشرلا ذخا ال افرخ ناك ول موق لاقو .فركلا ىلا هنم
7 
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 نين دعب هل لاقو هيلع هعالطا هلع ركئأف موصلا يف اًراهن لك و كال نت

 لايونع لاق .ملعت امي كتبطاخل ةعببلا يف كتسابر الراو ىرت ام ىلا تلصو ةنس

 روغتملاو يراششخا ىلع نوشف رام ريدو اهلها رايتخا ىلع مورلا رذ ةعب تنزف

 نكد فاك ن اسغ نب يلع يبا نم ةقفنلا ةدامو هللا هحر يجيسملا اهتراع ديدي عقوتا

 رذنلا ىسع وبا ثدحتو .ةباهلثو نيعراو ثلث ةنس يف ءانبلا لمكحتساو ةلودلا

 ة>اطلا تقو لمحتل قوسلا يف تكرتف رانيد ةباك جيذملا باوبا عِتبا هنا نمعنلا نبا

 نا ىلا ةماقلا ماقاو باونالا لقنت ديرا لاقو 00 جرخ مانالا ضعب يفو اهللا

 فرصناو اسأل ةداعلا هب ترج ام فاعضا اهلقن ىلع مزتلاو ةعببلا يف تاصحو تاقن

 عضو م اهيلع ثحلاو اهلقتو ةليوط ةدم اهكرت نه تهتف قا اوسالا نم نيلاقنلا

 نراه ينعا قوسلا كلت يف قاطلا بابب ةليللا كلت نم ليللا فصن يف قيرحلا
 ناهيزور بر- يف ةلودلا زعم ناكل وفاه ءيش لقن نكمي و عضاوم ةدع يف

 دالوأ هراذحا يف هرواشي .ىهسلا نبا نوع نبا ىلع نسملا يباب نزاخلا ىلعوبا ذفنا

 ةلودلا زعم رياخد حرط دق ىلع وبا ناكو نادمح نبا نم 0 لا 0

 اهيباعرهشلا لع ىف 0 ناف حازتنالا هءلع راشاف اهرادحال ق.راوزلا يف

 ركذو .هلاجر لتقو ناهزور ذخاف هلع نيع يذلا تقولا يف ربا دروو رفظلابو

 باكا روفثسي نبا ديعس وبا يقبدص ناك ناب لمجلا نبا ناولس نبا نسحلا ىلع وبا

 بردي دلاخ نبا جنا نكس م مدا نبا فرعد رجات ماس قيدص هل ناك لاق قد

 اهطوقس تفخ يراد يف يذلا يل دسلا نا كتقرع كيك لا موب يل لاقف رودقلا

 هلخدتو :ينمت .ةسناوم اننيب تناكو ا 2 كيا و لذي ار

 نآ

 لآ

1 

 عد قارب تسلا لاقو 00 ةرامالا هملع ت فكماع 0 إف ةمعش هيدب نيبو

 لقو يالس هصخو لهذا لا_ةف هتافصب هتفصوف قيلئالا يل فص لاقف ىلب
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 راكإلا در اللف تع فضو لك هتع هئلبرو هنع تحي ناكو اهنق فسون ابا رع
 هراضحاب ةلودلا رصان ىلا لاملا يف ذفتاو هرمان هركذاو تباث نبا نانس رّضح هنلا

 ءانالا برطضاو هيلع نينموملا رياسو مججاو هراد هلرناو ةريسب مايا يف هذقتاف امركم

 نب رذ_لا ىسع وبا هنقل هنا لقو لصوملا نارطم اقول برهف اضرلا اومزلاو كلذل

 .هدرو هب قلف هسفن يفخيل رسلا ىلع ةماعو ةعاردب ةلغب ىلع وهو يدابعلا نامتلا

 مسجو هب لكوو اايخس نبال لاملا رشف ءانالا ىلع هلحا نم سكت رودلا تناكو

 ناكو دزمره نب رع ىلا جرخو راتتسالا ىلع ةريخلا فقسا ةديبع نبا ماقاو ءانالا

 ىو هلمتحيو ةئاسقلا هناك وهو ةفقسالا لانوتمع هناك تام نا ىلا 5 د

 ىلا هلقن مث هناكم نييدابعلا سق عوشيربس رام ماسا تام الث ادحا هعضوم ىلا مس

 ةنس رخآلا عيبد رهش نه تلخ ةليل رشع ىدحال ةعمبلا موي لايونمع ميساو .ةرصبلا

 و باجحلا ريثكو قالخالا رعو انسدق أهم ايش ناكو .ةنام ثلثو نيرشعو تس

 جرخي نا ريغ نم هيلع ملا ةدشو لاملا ةبجم ربكدالا وهو دحاو سعالا هل نكي

  527لوا همانم يف ىار هنا قياما ثدحتو ههجو ريغ ينالو همهجو يفال أش

 لغشف نذوي وهو مسماجلا ةراثم ىلع دعص هناك رمعلا يف مداخ وهو بهزرت ام

 رسفم ىارو ةدم دعب لصوملاب لصح هناو عوشيربس هباد نع هتكو هلق كلذ

 قراشب ديرا هز لاقف ينارصن انا لاقف ىمكثتاه تنا لاقف هلاسو هيلا مدقتف تامانلا

 هذه تغلب اذا هنا ينفل-و اة اثاج ريصت 0 لاقف هتعفدف مهرد ىوس ىعم نكي و

 ذر ق6 اه كلذاسمكو مهردلا عابضب تمقغاو "يلع عسملا دهشاو هيعارا ةلزخمل
 8 | 5 تا الا د : ١

 تم هيعشل 2 كارا كبد 25 |ياسسمل لاقو جيافم ةراضا ىلاطعا ناسنا تار

6 
 - *ن
 ترضب رماو ةقلثجلاب 1 ملسو 0 بابلا' قلخ ناكو ىبلار ىلا تقو تيجا 3 2-2

 يك ا, سا حل وتلا وم ؟نايلعتالا اهو ةاللدعلاب رتل ناهتلا ا 215 لانا
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 راد فلا ةسمخ ىلع رمالا اورّرقُف ةيكملا ىلع لضفلا يل نوكل راند فلا ةرشع
 را دازو ٠ وقل هلاسو هركشف كبيلع ترغ يئننا قلئاكلا 0 لاقف هلا لخدو اهلىش 6 203,

 ذخاو ةبراقتم ةدم يف ةثثث نيصن ىلا ماساو تييكلا لعاىقلا ذخا.ف يهرب

 .لصو كلاثلاو لصوملاب يناثلاو دادغبب تام لوألا مهرد كلا, ناعسنو ينام مهنم

 5 لق هيدب نيب امظع الام ىارو هيلا اموي لخدو 1 يفاكسالا قاححسا وبا درجتو

 هل لاَتف همرحت اقيلئاج كفرعا ال نوهس لمفو نومث يز هل لاقف هتيادشب هاطغ
 هاقدصا لاسو .هحالصتسا يف قيلئالا دهتجاو كيلع نوع مرح لب يفاكسالا

 فعض نيتتسب ميهربا ةافو لبقو .هرعا ىلع ماقاو هف حجي ملف هفاطعتسا باتكلا نم

 نبا نوره هيلا مدقق سانلا برقو لكلا ىلا جرخيو كلذ ىفخي ناكو هرصب

 ! 6 هلا كناكو .هحضرغ فرع هنالل هئعلو در نوره كذلت انا لاقو مهرب

 .هل ةيلغلا تناكو تاعفد هتزوراك تمطقو رانالا فقسا اللا عم ةريثك تاموصخ

 اقول نم عقب مل هنم هدارا :ئك, ثبتد مالك لصوملا نارطم 0 رو

 نيثا ةعبلا ردو .لودلا هماا ىلع تباقتو .ىرقت ملو سيساراثاق بتكف ةباجا

 ا ف واني نينيلسلا عوباس نم سداسلا دحالا ةلل حانتساو نارهشو ةنس نوثلثو

 15 ةروشملا با ححاو ءالضفلاو ءالعلا نم همايا يف ناكو .برعلل ةيام ثلثو نيرشعو

 .حرشلا مهركذب لوط ةعاجأ 6 4
 ةنيهرلا لبق ناكو فسوي يبا رمع يف بهار ناكو دلب لها نم 6# لايونمع #“

 ىلع نكحي ملودوضملاب ءانالا بتوكص قيثالا ميهربا يفوت امو رمع ىمدو اًنباص
 رضحو ىضارلا بتاك الهش نبا ىراصنلا يف مدقملا ناكو نارطم ةرصبلاو روباسيدنج

 )مهتم داو الا اوهسملالا هلا نيب رثالا درسقتو .فالخ ىرجو نونموماو الا
 اودرف مهنع رعالا جرخي ال نم باطخ مهبطاخو كلذ نع اولدع نا مهسوفت اومرحو

 يف هار لايونمع همسا انهار هل فصو دق ىلاصلا تباث نبا نانس ناكو .هبلا رايتخالا
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 مل هال نفطصا لاقف مهنيب ىوتسأ فكف ايرح ةكلملاو ان اذس روطسنلا اذه

 ءاهتفلاو ةاضقلا نم رضح نم عيج هعمس لوقلا اذه ناذ انئامدب تدرغا ىتح اقرافت

 نحلل نيب 59 ةفرطناوروشنملا هل حسنك و كمي أم عملا مو ٠ : كرو

 هلقو ود دنع هللا همر هنوجرف وبا ناكو .ةقلثلا راد يف لجلاو الام قرفو يك

 هتحوز تزد راند فلا ةعبس ربلا باوبا ىلا هفرصي ام ميهربا 3 مفدي نا ىصو

 مدقا ىّتح هيلع ةالصلا نم عنم نا دع ءيش لك مبهرا نيبو اهننب ىضمو كلذ

 بوت هسلاو ميهربا هرهشو هلع ةالصلا ىلع هئوجرف نبا راد يف اساع“ ناكو ىسوم

 قملا بوحوو ةبلاطملاب لاز امو هلع ىدانو نيلوكسالا ضعب ةبقر هكراو ضغلا

 ميهرب مسج ب بطلاو ريزولا دلقملا نبا نسما يبا ةدلاو رادب تدضتعا ىّتح اهلع

 حاصو ىضارلا ريزو وهو ريزولا راد دصقو عسيبلا ناسقو تيركشلاو ناهرأا

 ساجي بطلاو باتكلا نم رضح نم لكو بابلا ىلع سلجو ل

 تقفر نا الغش نبا لسراو هملع مظعف ريزولا ميو كلذ دعب الغش نبا زاتحاو هعم

 ريزولا باب نم نيلقتملا سلع تسلج لاقو لخدف انا تحرخ الاو لخدب ىّتح هب

 نوصتعاو اهيلع يل بجو قح نم نالف ةجوز ةنالف نم لاقف كتمالظ امو هل لاقف

 ءاهنم قلحأ يقوتساو :تحرخاف هللا .اهيلسلو .اهيازخلابا تاق: اهنف :تتشلجتو ةذلاؤلا زادب

 دسع طخب دضتعملا عبقوت رهظاو ىراصنلا تاكرت يف دبلا تلخدا ال كلذ لثم لعفو

 كإ خلبا انا كلسما يغش تنا ريزولا هل لاقف ةمذلا لهال كلذ ناب نهلس نبا هللا

 دصق ماشلا نم سنوي بتاك نولع داع الو هنع كلذ هلازا هيلا هل جرخاو ديزت ام

 رم وبا رضحو نيهيلسلا موص ناكو هراهن لوط هيلا لوخدلا هعنم : قتال الا راد الوا

 9 ببسلا نع هلسارو يناطقالا بتاك ىسع نبا ليارسيا حرفلا وباو ىتم دلاو

 اذ هيك خللا ةكلملا عب عيبل عاتبتو ماشلاو رصم دالب ىلا جرخت قيلثاللا لاقف هعنم

 لحن 2 لعب اللا يلا كلبضاو ال هللاو راند فلا هرشبعل رواعدسنلا عيلو راند فلا
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 | .مهرد ةيام سمخ رهشلا ف هل درقو مهرد تلا ةسمخ هل قاطاو

 احا نيس" نبا يلع ةمقرا ىلع فقو | ف |يىتف نمضت ةعقر تك روزربش

 هب نيدنلا مالسالاب هلل كيف توران نعل ار هل لاق رفا ا مف هنقر امنا هررقو

 برا لهاو شوبجلا داوق نم تناف الاو نيلسملا ىلع كسفن يف ام جرخت اهك نك

 لا يراو ىرجأب نا ىضذمو 1 هل هذخأ 51574 هع مطقو

 راصو هيلع اودهشاو 'يشب فوملا ن :,ع (!) اوعئاص ىّتح هيجو هعم ىراصنلل ىغمو

 يف قيقدلا نم زيفق فصن هلع يرجي ناكو قيلئالا مريهربا لاسو دعب نم سانلا لس

 برش اذاف اذيبنو ةسيره سقننو هدصقي ناك هلا رائد نبا جرفلا وبا يو .رهش لك
 مم اهب نحم ءاشا ا نا نم مظعا يتبطخ لوقو احون هساك ىلع لاق

 ام رشانو برشو ةسره 0 ١ سمم موي 22 ةيرهد ىب سل يسل تزئاكو ايلا

 او [نلف ميذملا كر 7 اهدالعاو "از توفر هلك اوالارغ كلذب هتعر ضع

 هذه رفغت ل ناكو ميذملا ا يهو سدقو جرخو اومدنت اهوفداصت و

 دلال كوت نسل قئلاجلا ميهربا نا بوذملا نبا ىسع انحوي ذو .ةطخلا

 ءاكبلا لاقو ءازعلا نع لوقلاب لدع هأر الث سورودات لخدف نييدابعلا نافلم عوشبا

 اقوا لال فلقلا ىو نارطملا كيو ةرفغم'اول تحري ال يتذلا نيكسملا اذنه لع

 ميسي نا نمو ةقاثقلاب ىمتلا نم ةيكملا سيئر قيلثالا عنمو .همالك ىلا دوعلا
 الع ميسي اذوه نا ه فرع ىلادللا ضعب يفو هتعب عارت دصرأ رأا هلع لعجو افّمسا

 هوحو رضحو ناطلسلا ىلا هلمحو ل مبذملا يف هلع مهشنف ولا ا م

 الغم نبا ىلع كنكو ةحملاب ٍلئاو ا ناطاسلا اهطسوت ةيذاحم اءذاجحتو ىراصنلا

 لاقف ىسيع نب ىلع رج سلاجلا ضعب يفو .لام همزلو مالسلا ةنيدع هل ةسابر ال نا
 رس يجشاهلا بلطملا نبا هل لاف كاوا"( ميهربا سلباف يدنع مكي قال

 روصتي نا ريزولا هللا ذيعا يمتثاهلا لاقق ارفص لاق "رد فلا كياع كتصاخ نا

 فرز

 فاز رج
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 هبا

 ثفؤوصلا قوق «قنبدلا"”سيابو رلبلا دارا اذا لايخحا ا لع هق 0 لمحيو ل انقثلا

 لا ناك .قملا هللع هت نم فاعو برضو ريئانزلا كلاملا هيدي نيب ينمو

 درب ال. ةثلث اطورش هيلع طرش ا لع قلئاخلا غربا تاعا: ىلا قوت ى هللا

 هدقسب ايف هرواشي ناو رضح اذا هساجم مفري ناو هبسرك ىلا ىرجاب نارطم سورودات
 لعفف رابنالا رع يف انامز سلجي نا سورودات ىلا مدقت ةقلثملا هل مت انث .هلحيو

 ةعبلا لخدب راصو ظاتغاف هرواش الو نوممث نبا هللا دبع (!! سلجم نم مفري ملو هدرو

 هلا زركي ميهرا م اد ام ناب مّتحاف كلذ ىلع لطوخو برقت الو ةالصلا رضحيو

 مم غاصو ةكأا ىلا 0 نا ىلا ظيغلا ةدش هجرخاو كلذ لعف ال هناف

 يف نالاق' نذللا نينوناقلا هيبسب لمعو ةرخافلا ةلالا مه 1 وللا تاءاعأل

 رميمؤ الو نم الاب هياويصموبح كيكفو عم هتتاما يف 00 يف نيزارلا

 هل رفني الا سوروذات رافغتساو حافصتسا عم زوجي ال هناب متحاف ميهربا بتوعو

 هقر الاخ ناك نا هيلا لخد اذا هناو زوجيال هدحو سعشلا نود نم هترواشمو

 لاعفا كرجأب نم كلا تدروو .هربغ نود و هعفر رومي الف حتسممسلا 2 أماق

 كلذ رابتخا بحاو هتداعا ىلع مدنف 27 5 3 ”كاعقلا تزئاونو ةئيصفلا سورودات

 ةيكلا" نرمأ ناعثإ عمو نكت قرع“ ل ماقول يادكمل 520

0000 

 الا هلع يتحازاو يروضح هنفرعت لاقو ميهربا هتلع حازاف سوورلا لمح هربذاف

 رفكلل ناطاسلا راد دصقو ةميضفلا باف هتفرع هراد ىلا داع الث .نادملا فقسا اناو

 باث عزنيل هلوخد لبق هتبارو ارضاح تنكح رائيد نبا جرفلا وبا لاقق .هتتاما

 هيلع جرخو مدلا ههبج نم جرخت هتمجو ىلع بكحناو رثع دق رانزلا عطقيو ءاهلا
 ىسيع نبا ىلع كلذ ىلع فقو لف مهرد فلا" نسخ ادإ قلطاوا داس ةركيا

 ةداهز مظعا نوكحي نا بمي مالسالا نيد يفو اًدهاز رفكلا يف ناك اذه لاق
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  3ىلوتو ثوروطانلل يك كمن دواد رضحو .نوبحي الك هسفن ىلع طرشنّنلا

 السش ريغ هطخ 5-5 نه ىبد و ء.بتالا نوم نبا هللا دبع همرع باطلا

 ةوعد ءانالا اعدو نارطم ابل نكي مل روباسيدنج نال ميسملا وه ناكو ةرصيلا نارطم

 تمدقو فقوتلا اليش لاسو ايشع اوفرصناو اوبرشو عساولا ماعطلا مبل مدقو ةنسح

 5 ىهو هل لاقف هذه ىلع برشن هل لاّقو راند يتيام اهف ةضف ةذص جرخاو ةملا

 انحوي ىوس ءانالا نم لخي ملو ,هلوانتو ايدك ثرطشاز ىاللع كدكب "ترا 'لاق نا

 مهتاقبط ىلع نيادملا ىلا سانلا ردنا انحوي توم نم ربشا ةنمث دعبو .عوشدة خب نبا

 ميبد رهش نم تلخ ةليل رشع ىدحال نادمعملا انحوي رام ناركذ ةعمملا موي ميساو
 او نادملا ةيففللا" نييازقلا' لمعو ثنرمالا نيئافؤ نيتتنقو_قلفتةنس لوالا 07

 10 انحوب دروو .هتصهو هتسارر ةماقا يف لاما لذبو هريددت يف «©10 عابسلا نم ناكو دادغؤ

 فتلاو هيلع الاخ نويثف رامريد لزو ذيماسالا مات دعب لصوملا نارطم عوشدتخي نبا

 اذه ىلع كعاز اولخي ام هل لاقو نذا ريغب هلع لخدو ةلفغ ميهربا هدصقف .موق هعم

 ناو كلا هلساو ىنم هعاخا اناف كسفنل ناك ناف كريغل وا كسفنل هديرت كنال رمالا

 يف هالحال نئلج تح« نم هسماقاو انكتساف لثم ةئلمبطب نم دجت اف كريثل ناك

 ل شيلا 1 يف ناكوا هبي لاللل .تماقتنلاو”ةقلحلاب”ةيطانو هلت بتكو رنصلا
 .ةقاثللا يف ميهربا هل_فب امب يضر دق هنا ىلع لدي عوشدتخب نبا انحوي نم باتك

 دب نمو ةقلثلاب تممه تاغاصلا ةالخم يعم لصح نيح لاق ميهربا نا لاقو

 امل ميهرال ميظنلا هماركحا ةلع نع انحوب نفسا نارفلا ةبق لإ علب

 ةدم دادغبي عوشدتخب نب انحوب ماقاو .يرءا نم اش كلما مل هتيار نيح لاقف هدصق

 هر ليون ددج املو سونبا ةبق هربق ىلع لعجو نصا ةعبب لكبح يف نفدو تاءو

 نجلا بناح نم لكلا نم طسوالا نكرلا ين وهو هرثا ىّتع اهعسوو ةعبلا ءان

 بكرملاب لاغبلا بكري لصوملاب ناكو .اهيلع رككأو هيلع تمطاف ابحت هتتبا تناكو .ريغصلا
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 .سيساراثاقلا هبلا 5 7 ةعببلا مسج نم هعطق هل ءاود ال هءاذ ىار ااغامتم قوتكولا

 ىلا اهتولحو" ناريخلا اير كشو هم ,ةئوتلملا تناكو نيتمفدلا يف دادنب لخد هنا لقو

 ماق و ةريثك ةلج مرغو اهصيلخت يف بهو 5 نسحلاب هتحاقإو ناعتساو ناطلسلا

 تعقوو تعطق دق ىنعلا هدب ناكو رهن يطاش ىلع اغا هناك هما يف ىار هنا لقو

 تن رثو تونهكلا هدقف وه اذهو اهبلطيو 0000 ءالا قوف تفطو رهنلا يئ

 قلئاجلا مهرا هلح ىتح ىقو قيرجاب يلا 6 مببلا يف دادغبب سيساراثقل

 .توصلاو ملعلاو مهفلاو هجولا نسح ناك هنا لاّقو مالسالا ىلا دعب نم هرما ىهتناو

 ةداع ولا بابي بطلا لمس همالسا دعب هدهاش هنا زانالا .فقسا: ايلا ركذو
1 
3 

 هللا لسد قيرطلا ر ,هظ ىلع ثامو نقايذيلا ف جديا اقّهاو هديا ةعم 2 هنْهأش

 ناعاو ءافعضلاو نحاسلما مدير ريب دن نسحا ةقلثللا | لهو ردو .اليج 20

 نينثا ةنس بجر نم نولخ نا تامو ةوشر ذسماسالا لع ذخان و نيحاتحلا

 1 قيلئاخلا سياوب بنج قرشلا تااحلاب مو رلا راد ةعس يف نفدو نيتاهو نيعستو

 لاو ند هناك تناكو

 و عوشدتخم نب انحوي مانا جرملا ىلع افقسا ميساو ىرجاب نم ”** ميهربا
 هنو ماقاو ردحنبل ءابصخلاب لصح الو هفوقو ضعب يف هضراع ناسنا نم ماظتا دادغ

 بهذا نم ةولم ةالخم هيلا مفدو مالسلا ةنيدمب اًريسا هل اًبيرق نا هلعاف برعلا ضع
 لجر دنع لّرو ةقاثْلاب هسفن هتثدحو يوق هبلق نا لف ءابب هكفل ةضفلاو

 ةناغلا جعبا هل لذبف ةرذع:ه هاع ةقفنلاو الملع قياخلا | :-ه ناكو .مور ان

 اهتلحاو هلع الو ةوشر, ذل ند 2 هل لاق ىتح ادق دحلا نم علتماف اضرق مهرد

 هلفكتو هزي ميهربا ىلوتو ءاموي نيرشعو نينثا دعب حانتساو هسفن ىلع اهقفناو

 دادغبب ناكو سانلا هل راحو ثلاثلاو لوالا مويلا يف ليجنالا دعب ماكتو هيلع ةواصلاو

 ني .سانلا هب ىجعاو ءازعلا لاطاو رودلا ة ةعب يف ءازع رضحو .صقت هلك ةفقاسا
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 ىقتلاو ةراهطلا لمعتسو 0 ت نتيكلا ىلإ اع شارل لواتكي ال ناو, قدووطسفو

 ىدوبو ميبلاو ثان ا ىل لفقش الو ةنويسلا َة ةقرطلا كلس الو لاع ميس الو

 ماتنالاو 10 للاعتشلا هلهس امو ءابرغلا نم توع نم ىاريو يلاوكلا

 أسامش الو اسق ميسي الو ءايقتالا ىلا اهماسي لب عببلا لفقب الو 48 رمعبو اح اتحاو

 5 اننغ ميسي الو .دوادلا ةءارق دعب سامثلاو اثدحالا ةءارق دمب سقلا نوناقلا ىلع الا

 الو ةسايرلا يف هل ًاضح الف كلذ نع لدع نا هناو .ملصي اًنيكسم حرطب الو مصيال
 41 يسفن ىلع طرشلا اذه ىلا اجاتحم تسل لاقو سانلا ىلا طنلا ملسو .ةينارصنلا

 ةليل ذيمايسالل شرلا اولمعو مويلا كلذ يف ءانالا حارتساو يديب يقاب نمل ةنسرمصبل
 رضحو ٍدغ نم ناك الث ريدلا دعص الو شمرلا عوشدتخ نبا رضحي مو سيدخلا
 10 مدقو نيثامو نينو عبس ةنس ناضمر ربش نم تلخ ةليل رشع ةثلثث وهو ذيما.سالا

 ًارقاو فرصناو برقتو عوشدتخ نب انحوب رضحي ملف يباوزلا ىلع هوسمل هذيلل يهرب

 هضاب زق نورشع ذبماسالا رضحو .رودافلا سالا لكاو سدقو ملكتو نول ا! 11

 نارطم عوشتخب 5 انحوبو روباسل دنج نارطم سورودأات مهنم ةففاسالاو ةئراطملا

 ايف براقو ةيلاعلاو ةن.دلا رومالا نم يش 0 يف .سذوهتس مهم ترو لضوملا

 ا5 اكحشو .مهلا لودع ن + اذؤذف مهنيب انيركل ناملفملا يطيارو هقيراوملا, نم مضيف

 ال هنا 0 1 هك ةعاطلا هءاخو ةثدخلا فقسا عوشيدبع رما عوشدتخب نبا

 فلاخ ىتم ةثدللا فقسا ناو مهتعاط مهيلع بيو هنارطم ةعاط كرت فنعسال نو

 | ىباو قلئالا سياوي يخا نبا ناك ىرجاب نارطم سوروذاتو .4-ةسرثق بجو

 لاقو ليلد نبا قحساو هبخا نونرب عوشيا جالا دعب كلذ لمف امو اًنارطم هلمجي

 80 هحيادف رابخا انحوس لصتاو أ نوبرب عوشبا نكلو قدم دقيلاقزدل كوه الخف

 نا هل لاقو هخوو هرضحاف 3 ليبس ىلع هدنع اهتنباو اهناو ةيذغم ىوبهي هناو

 ثاغتساو هرما دواعو هت ى حوحو قيلئاخلا تناف لاصخلا هذه نر تب
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 5 1 7 ا النام 7 1
 اخزعوشلا ةدوص 00 .ةحللا هسل رذ كنماق هكا ماعا وهف ماس نب دوادو ديلولا

 عاقرلا لاح ردبل حرشو دورقلاو بالكلاب بملب قيلئاج ان ملصي ال لاقو اربكع فقسا

 أاهرك عوشبتخب نيالا وتعذك نا لفاتتا مم كاب لرب مسا حورخو الوا ةتتكملا

 هنم نوهركت ءىشن يا لاقف ءانتّنس انيلع ريش ال وهو نينموملا ريما دسع نحن اولاقم

 .نيبارقلاو تاولصلا ىلع نموي ال اذه لثمو ءانزلا ليبس ىلع ةيرس نم هتدالو اولا 5

10 
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 لها هراتخا لاقق .انارطم لا يا هللا ديبع نب مسسقلا مب | لاقف

 يف ىنوعجت ردبل عوشدتخت نبا لاقف ءاومدنت كلذ اولعاسلو نولخلال مهو لصوملا

 كنون مهو هواطاو ةفلخلا بانك الواه لاقف مهتلباقل هريغ يف اوناكولو كلاجم

 اواسا دققف الطاب اولاق اناا كيلغ تعالو م نم ءافلطاذ اًمح اولاق اوناك ناذ

 ماعطلا عب ك1 ىهنل هراد يف ماقللا مهبل مدقتو مهتلس مه مهقلطت اننا الا

 اواص ءاسملا كردا الث راطفلا تقو نولكأب مهناو ماصلاب اوجتحاف ناضمر رهش ناكو

 ةفلخلا ا ملا مهام مدقت ٍدغ نمو ماعطلا 3 مدقو هلو نينموملا ريمال اوعدو

 ال هنال انع هيف ركفلا طقاس باب اذه لاقق لالا دضتملل حرشو باكو نيمركم

 ق_اطاو انمدخ مهنال مهلاوحا علصن نا انيلع بجي لب دضتمملا لاقف ةكديلاب قام

 راد“ ايدو نكسو لالا ةعايللا دب كفر كو نورك نم انوا او راك نا لداللا

 هلعاو هب موقيل قيلثاا هللا جاتحي امع هناك كلملا ردب لاسو ةنارفعزلا يف ماسا ىنبل

 لمحو ددب فعاضف رفغمو ةزاكعو هما دال جابيد بوت هزم سمتلاو اذه رد

 عوستخب نباو ءاعبزالا ةلبل انحوي ردحتاو .ةراتخم ةلغبو رانيد ةيام عم كلم دب ىلع ميمجلا

 ناك نم قالا ىلع اوتاو ءاعبرالا موي نم نيتعاس ىلع اولصوو هتفقاساو ةقازح يف
 - 8# - مه

 أعرب: م ةاودلا كل دو تفرملا نا نيزارلا لمحو لصيتلاو ماركالا مدقت *

 طقحيو لسرلا نيناوقو لبجنالا .تسحب ريس هم لف نعضن ةنايرتسلاب اًطخم تشكو
 م. هك

 سوروذاتو سورودريد ةثلثلا ءانالاو ةبرغملاو ةقرشملا تاسذوهنملاو ةححصلا ةنامالا
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 سانلا هل دهشدل ا رهظ ناكو ؤره نارطم فيسوبو روباسل دج نارطم

 كلذ لقو ةقلثطلا ١ هويطاذو مالكلا ىلع اوضرحو ةعاج مهعم مثحاَو حالصلاب 121

 قح هلو ةفيلألا ىلا ةمقر بتكو ناطاسلا عوشيتخب نبا ززمتو سانلا بّرعتو مهنم

 ىلا مدقتف اري ردب ناكو رمالا يف رظنلاب ردب ىلا مدقتف لاخلا حرشب هيلع ةمدخ

 5 دحاالا يف سانلا عممتجأف كلذ يف رظنلاب هدبط ملسا يب باو هيئاك دولا نب كلام

 ةففاسالاو ةنراطملا نم هعم نمو ىسع نبا انحوي رضحو قييم عباس نم عا

 ادا يسع نبا انجي روصو دعو عوشبت نبا ان>وب دنع أم اريدجو نينموملاو

 يف رظنلا نم هب مدقت 5 مهلكاو هلو ريمالل اوعدف هعم نمو ردب لع لؤحدلا ف

 انحومب انمضر اولاةذ اهتلعو ةعزانملا نع مداني ةكيبملا ةنه كيب ص اوأاقف ميقا

 0 بتاعو هم هيلا اوناغتساو تاموصحلاو اننيب رشلا حرطي عوشنتخ نباو ىسع نبا

 ا تو ءاسورلاو ةمعنلا دالوا نم تنا لاقو كلذ ىلع عوشدتخب نبا ان>وب

 يدنعو نينموملا ريما دنعو هللا ' دنع كب نسحا وهو هتدسفم ال كنيد ةهكص* لع

 ام يباحصاو اناو رادتخالا ىلع اوعمتجي نا وهو ةنس ىراصنلل لاقف كلذ هبشا |

 مالكلا اذه انحوي باكا لياقف ننسا ضقت هراتخا ينو اذه رامتخا ىلع انعمتجا

 15 وهو روباسيدنج نارطمب ردب 0 ةبجاو ىلع 3 دق راشخالا نا نم هلكأش ا

 هال د ولو نويحلل ةضانبالاو ةنراطلل رابتخالا انحوي باعصا لاق ةنراطلل سيئر © 95

 عوشيتخب نب دنع لقتعم هنا اناع دق انا ىلع روباسيدنج بحاص رخات ولو رمالا مت مهنم

 لاقتعا حو مهل طسو ةعدرب نارطم فسوي خا نبا ماقو عوشيتخب نا اذه كتاف

 همع تافص هضرغ ناكو عوشيتخ نبا دنع مسدلا قوزي الو رهدلا موصي عش وهو 4ع

 20 نب ىلع هيف ردب راشا ليوط مالك ىرجو روباسادنحو ورم نار-طم رضحو راتخي

 لاق ارضاح هّللا ديبع نبا مسقلا ناكو انحوي ىلع موقلا ةدعاسو مالكلا مطقب عوشيتخ

 نبا كلم لاقف املاع لاقو ادتباف نوكت نا يغبني اذام قيلثالا تافص عوشتخب نبال
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 لبق ابعص اراح اًضرع لتعا ةراملا ةيودالا نم لمعتسا ام رثكاو هف هجالع جن مف

 فك دق هل لافي ةيلظ كيف كلل از توم [مادنم لقتل اتسا بيبطلا نا

 ىبرجاب نارطم سورودات ناكو ةطخلا طق سندتام مسج ةحيار نع تسلا كل

 ثلاثلا موبلا يف ةعاس دعب جانتساو ةعببلا ع 00

 8 تسب يف ىرغصلا رادلا يف نفدو نيئامو نيناكو ةّتس ةنس املا رام عوباس

 1 2 0 ناك هنا لشو ءاموي نيسمخو سمحو نينس ةتس هتدمو هّسالق نم

 0 ىلا همونو هلكأ لغاشتبو مبذملا يزي رهظلا ىلا ةمعرلا رما يف رظنال

 ل نك كو رفع يلصو ةادنلا ىلا ةعببلا تتكلا ةاَرق لع نيلجيو ننزل

 عم هلقع رصيل لصوملاب بارشلا سلج هرضحي 5 ناكو طرفم برشدو

 نارطملا هل لاقف بمتو فررا بلاط يف دج امونو دصملا ىلا هعم هحرخي هبرش 0

 « 196. نْمَتَف هئماذ كلع ال هل لاق نيناجلا مالك اذه لاقق كل هرضحا 2 هئمؤت

 1| لاف نان مل 5 نكركماو ول هدب وب اكلم 16
 :ضتقلاو "كرشلا وضح ”كانفلك فتم نارطم اب كال

 ىثاذخ هخا يدبا نيب دادغبب ىراصنلا ةعطق يف ىبرت 6# ىسع نبا انحوي *

 دروو ةنناهنلا ينعي يباوزلا ىلع 5 يسز نبا هماساو اهف راصو ةعبلا سق جرعالا 15

 سانلا ةاراذم' لمعتساو تعقننا "ابل نكي مل ةطساو'نآل يسركلا كمل ا

 ةافاوم لبق هبلا رمالا ميلست ميدقت اومارو نينموملاو ءانالا ةعامج هب ىضرو رمالا هل مت

 لإ اع قاتلا مهتحاو اهيلطب روباسدنج نارطم سورودات ناكو عوشدتخ نب انحوب

 نارطملا لاقف 5 متم 00 اهتراهطل كلذب اضضارتو نيتعقر يف اهعسا نيب

 ساطارقلا بردو ىراصنلا ةعطق نم موق انحوب ىلع بصعتو فلاخو تمت ةلح 0

 ىفادو .مهريغ مهلا مضناو مركب ال هتتيدم يف يبنلا مهذب ىبرتو هاشنم نوفرعب اوناك
 سورودات مهحاو هل ةقاثللا نا كشد الو لصوملا نم هتفقاسا هعمو عوشتخ نب ان>وب



1. 
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 يسز نبا انحوي رام ينعي همدقت نم ةنس ىلع غبصا ةعبب يف لز ,و عوشالكر د يف مث

 ةبالق اهلعجو فسوي نبا رمع ةنواعب ةعسلا لصتت ةبكلملا ضعبل تناك اراد عاتباو

 انارطم مالسالا ىلا هربا كلر دلال ءاساو ةفقاساو ةنراطم ماساو

 هلاس اقلثاج راص الو هقبارط فرعب ناكو هلعو سناوب هانز ناك اذهو ىرجاب ىلع

 ىّتح هومزلاو ىباف 2 تسل دوا ىرجاب نارطم هع نيكو طم اذه دلاو هوخا

 نياروطملا كامو لاخ 3 ىلع هريبدت 2 ىرجو اًقوفد ىو موشالا لع هماسأ

 01 ع هماشا قح ةعانش» لكي قالا لغ عفشتساو ماقو هجوت رضحو همم

 ىراصنلا ىلع هلل 5 نم رهظو بنح» باف اهاحد هذا ال نيتفد رححلاب رثعو

 ةياعس اورتك نيلسملا نم ةعاجج ناف هلع هودمحو 1 ام مين نيا عار و

 11 ليتاو ىراصتلا ىلا هلضزاوكحو ب اورعاو .دنضتمملا ىلا نيلس نااهللا دبع يف

 01 اه لاقو ردتغاؤ:ريغشاةقرلا هلا عفدف دضتعلا ىلع لخدو عزجن ءالأ ءادلسي

 مهتقثا عهيلع تدهتعاو سوجمو دوبي ةذباهللاو رانالل فسوب نبا رع ىوس انارصت

 وهف همدختساذ تل ملصي اننارصن تدجو اذا دضتعملا لاقق مهب يتقثل نكل مهيلا اليم ال

 هتقفاوم هنال ملسملا نم نمأف مهل كليللا 325 ترك ادرار نال دافعا قم ما

 ةكامملا نال سوجلا نم نماو كعضومو كتلزنم ىلع لامتحالا موري نيدلا يف كل

 ةماولا يف يِباَنْلا دعس وبا جرخو ءارورس» جرخو مهلا ناسحالاب هاصوو مهف تناك

 ةنسلا يفو .لمج ىراصنلا يف هبار ناكو ةبطألاو ناطاسلا ةعاط نم عنتماو د

 ةلضك نبا 0 ىراصتلا مهتجاو ملكت ال احورطم يفبو 3 هك وعل

 يف دجو ام اولسو 0 ةيالعلا يف هودجو ام ىلع اوطاتحاو بغار 0

 2 لعف ام فرغف الدق قاف موي نيعرا دعبو 0 ىلا ريئاندلا نم ةيالقلا

 ىلا ذفناو .امناكم ىلا ريئاندلا تدرو طاشحالا مهضرغ ناك نال بضغو

 ةموادم كينلإا زك اي الا هرما تاكو هرضحتساو ارو ةفد لمعلا هذه. نم هملاعا لصوملا

 فاي

 5 مح

 نآ مح
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 ىلع يرام رام ريد ىلا ىنمي نا ريغ نم دادغب ىلا دعصاو 6-0 م هاظا لاقو

 رما يف اولاسو لابقلل "- متحاو قيلئاطا ريد لزو كلذ نم سانلا ريطتف مسا

 ناك هنا لب رضحي مل هنال لصوملا نارطم سيناوب درو مث دعوو نيببصن نارطم اموبَق

 يف هلاسو ةدم هدنع ماقو ةبارقو ةدوم قيئاطلا نيبو هنيب ناكو ىضرلاب هطخ بتك

 يف نيتعفد قيلثاطلا ريد مدهو ءهّنع هللا جرفو 1غ لثامالا ةعاجو فطلتو اموَش بأ 5

 ىنبو داعو دضتمملا مايا ىلا قيلئاطلا دُمِبو .مدهو نيتفد ينبو نقفلا تلاها

 ماساو».يدابملا غبصا ةسيب يف مورلا راد يف نكسو هيف ماقلاب اسفن بطي مو ريدا
 حانتساو رصق تقولا لاقو روباسيدنج ىلع اهرك ةقرلاب نوتيزلا رع نم بهارلا روباس

 انكذ هيلع ىلصو ةرهشلل نيتامو نيعبسو عسل ةنس لاوش نم اتلخ نيتليلل داليملا ةلي

 اي ملسم لجر هيلع قصب هترادا دنعو .هتاكربو هتعافش انقزرو هتاولصب هللا ؛0

 رفغتساو ىربو توباتلا ىلع ىقام هوحرطو اتغشا ءابالا نم رضح نم هل لعو هتقو نم

 ريغصلا جيذملا يناج ىلا نفدو .ينتماقاو تجرخو ينتمطلو تجرخ ادب تار لاقو

 1 1ر3 و ناك هتدم تناكو ةريسل ةدك قئلئاجلا هل حانتساو غبصأ ةعسب يف

 .روباسيدنج نارطم نفد ثيحب نفدو ما
 راجينا> ىلا ميساو سيساذأت يخا نبا وهو ىرجاب لها نم 6# سنناوت #6 15

 فقسا ناك قيل انحوي رام حانتسا امو الضاف اهب ناكو لصوملا ىلا شونا هلقنو
 غلب هتقو نكي ملو هسفنل ةقلثلا سهلاو يباوزلا فقسا انحوب رضحت اليلع ركشك

 فاك رمح نب نسملا ةصاخو هيلا سانلا لامو لصوملا نارطم سيناوي رضحو

 دع قفتاو .اذه ىباف هريغ ماو هما بتكي نا سانلا ضعب راتخاو يفتكملا

 هدروا اه سانلا نسحتساو سوغولوأت رما_ كلذ هلاوس دعب منو يطسقيطنفلا 520

 نينُت ةنس زوق نم فصناا وهو نيجيلسلا عوباس رطف موي ميساو ىضرلاب هل 5-7

 غبصأ ةعبب يف الوا لابقلا هاثئاخرف هل لمتعو ةرصبلا نارطم ليربج هماساو نيتامو
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 ممتجاو أموي نيرشعو دحاو ربشا ةثاثو نينس ةعبرا ةدم فلحلا يتب سجرس توم

 ردنكسالا نينو ناثو ةيامو فلا ةنس مثدلا دعب دحالا موي ميساو نيادملاب *انال

 يسركلا نعو قتقريد دصقو 100 هذماسا ناك هلل يو نيتسو ةثلث ةنسو

 ةلاخلا يساركلا ىلا ةفقاسالاو ةنراطملا ماساو نيدورسم هب سائلاو دادي ىلا دعصاو

 كب نيعبس ةنس قالسلا دعب دحالا موي فو نيتتس وحن سفنلا قيْض هقلو نوثث مهتدعو

 ةييينو نيم ةعيراو نينس عبس هتدم تناكو يفوت ةجحلا يذ نم اتلخ نيتللل نيتامو

 نسحو دطلا ىولعلا لتق دقو ةراطنلل 0 تا عوشنانح رضحو ٠ امد شع 1

 :صراصتلل) دصتملا قار

 ناكو خركلا لها نم هحور سدقو هتاولصب هللا انركحذ 6 ىسزن نب انحوي *“

 !0 دعس نب ةلسو دلخم نب نودبع بلق يف مقو شونا توم دينو رابألا ىلع افقسا

 عامتجالا نوكي نا اراتخاو ناطلسلا نم نينكمتمو ىار نم رسب نيممم اناكو هسالجا
 بسن لضاف بهار يسركلا رمع يف ناكو ةريطملاب ءانالا متحاف امهدنع رابتخالل

 لسمو ضيب قدانب يف امهريغو اهيا بتكو نودبع ببسب موق هراتخاف نودبع
 ميساو انحوب ما جر نينموملا ءاسورو ءانالا رضح نيزارلا نم غارفلا عمو رهسلا

 لجنالا ارقو برعلل نيتامو نيعبسو ىدحا ةئس ةعبلا سادق نم ثااثلا دحالا

 نييصن نارطم امويَق ناكو نسحاف ملكتو ةرصبلا نارطم ليربج ذيماسسالا موي

 ىتح ميذملا ىلا ميبلا نم هلوخد دنع سانلا مدزاو ناسقلا ةلج يف اماَق سيلا

 ا ندم دا نع مقوو تايناريدلا ناكم ةنبملا نيطباطلا ضعب مدهنا

 لعجو اساك قيلتاحلا ذخاو بسعم هبده ةنامالا, ادتباو سانلا رياسو قيلثالا متغاو

 اد و. نيانلا رب كفعاضتو هيلجر ىلع ماقف هب كلذ مسد ءامو اًناتح هف

 نم محا مهيسيل ة ةكث رضحاو نيزارلا لعو داعو هعر لع 1 تواقلا ريد

 قلاخلا نطفف ماسل نا عصي ال مهدحا نأ 0 ا عوشبانح هل لاقف كشك . 1911

 نا حل

 2 تل
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 ةناراتم لمجال نير اي 1 ملعاو املاح ةريصتي زعا 'نششأذات تام الو ءاذنغ

 عوشينانح“ رام عم صراالا انحوي هلق امو هيوباب لتق نم اموصرب لمف لجال اًئاج
 يداحلا 01 موي وهو نيا كر لا موب نادملا ميساف ةفلاخلا نكم 5

 هتسايرب سانلا حرفو ردنكسالل نيعبسو ىدحاو ةيامو فلا ةنس زوت نم نيرشعلاو

 نسحا هلايق لععو دادنب لا داعو ىنقرود ىلا ردحني و ةمالسلاو اهف 07 لاو

 0 ااا لالا عصا وازاردال ترنع مر جيران قص ك1
 ةفالخ نم ةثلاثلا ةنسلا يهو ببلصلا دبع نم يناثلا دحالا موي حانتساو هتطساوبو

 000 ميهربا ىلع ىرج الل هتفدزي ريد يف هنفد نم ىراصنلا فوذتو لوتعملا

 ءادحاو اًموبو نيربشو ةنس رشع انثا ةقلثطلاب هتدم تناكو دادغبب عوشبلباك

 كدا انين يع كابا لو ؟لضؤلا ب زع!اةرطلاب رنا لانا 2 يللا

 ةقاثيلل هوراتخاو نينموملا نم ةعامج هب يضرو روضملاب ءانالا بتاكو مسرلا نلخ لارفل

 نارطم شونا ىفاوو .هيلا بهذملا باحصا ليمو هلضفو م تاع 00

 بصعتو نينموملا ع نم ةعاج هب يضرف ارهاط اط الاع ضبا ن ناكو ةقلثطلا ب فعاو لصوملا

 راكألا ىلع رغاصالا طسناو رورشلاو مياصتلا تدقوو |هعم سانلا مسقناو قلخ هل

 كر لا دعا ةفاط 1 تدضتعاو

 نا هرماو دادغ ىلا ىار م رمل نا ود و ا ريما ذفناو يىرصبلا

 دقو شونال تصمت نم ضعي دقعاو .كلذ هل ىراصنلا ةلأسمل ةتبلا ةقلثملا ركذي.ال

 اهرصمف هريكاذم ىلا ماحزلا يف هدي ّدمو نيذارلا ةينع يف ميلا نم ليارسا لَر
 راش د1 نفدو فاخو امري نيعبرا اليلع ي ىقبو هيلع ايشغم لمحو هللا ةفاخم ريغ

 غبصأ ةعبا يف "نينار <شكلاو نيبريكا نيب مقدو .ةقتعلا يف ءادهشلا تسب يف نو

 ا 9 مهتم لكل تاولصلا ترو م ررقف قوقملا ببسي مورلا رادب

 دعو زا لع نبا مأنا اهرخا عمج دعب مج تالذ ذكأو هطقن نم مرحو 2

()1 1 

 ك1 ج1

: 1 
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 و لعفب ملف فاحي ناب هيلع ءاسورلا نم ةمدخلا يف نم راشاو ميسلا ىلع لكتاو

 هسلو هدنع ميقم ىرجأاب نارطم امون هوخاو ربشا ةتسو نينس ثأث ةدم سيلا ىف اع

 0 ور رد ىشسف ىلا لكوتلا رات الأ ةديرت | #ه ىراصنلا نم ريرش لك غلبو

 ىلا لمجو اهتسحتسا اهتحت زاتجا الف بابقلا دقعو نيحايرلا هقيرط يف نييصن نارطم
 5 نب متفلا لكوتملا لاسف بارشلاو ةهكافلاو تاريخا نم هلا جاتحي ام عبج هتمدخ

 اذا هيلا هلاصباب رماذ ىراصنلا نارطم هلعف اذه نا هلعاف كلذل لعافلا نع ناقاخ

 00 1 اكاو انكما وف ركسفملا رطحو كلذت ئراطتلا هزئقاو ام كما رشح

 كلذ مظعو يثاوحلا ىلع اهلاثماو اهقرفف ىراصتلا ىلع هبلق ين ام فخو ممر فلا

 3 هجياوح ءاضقو هبأب يف نيصنب يضاقلاو ريمالا ةاصو دكاو هعجس امل كر دنع

 ؛6 لاقف لجرلا اذه يفاكت اذا : فل لكوتا لاقو هبا ىلا نويكري رظنلا بايضا رياس

 2 يف زوي ال اذه نا هلعاف 0 ةحازا ىلع لمعف لمعف هسلجت قاما تام اذا هل 2 192,ط. .

 عجرو ىراصنلا ىلع فطعتو سساذات تام اذا كلذب هرعشن نا هاصوف ىراصنلا

 ىلعو هيلع زيزع ناكو هيوسام نب انحوي توم قفتاو سيساذات قالطا ىلع لمعو م

 اوموش نيذلاو ناسقلاو قيئاطلا نا هلعاو هزينجت يف هماركحاو هلجتب رماذ هباعصا

 د نوماس الو قيلثاكلا قالطاو مهدرب رءاف ىار نم رس نم نودورطم ةولصلا

 نذاتساو .راقو متا ىلع هيوسام نب انحوي توم ىرجو ةشندملا نم جورألا دعب

 دادنب ريما ىلا عقوف هتبالق يف هماقمو دادغب ىلا قيلثاإلا رادحنا يف نوبيطتملاو باتكلا

 لخداو جورخ نسحا ىار نم رس نم جرخو امركم دادنب ىلا هلاخداو هالطاب

 ةتسو نينس ةثثث هسح ةده تناكو ليجتتلاو ميظعلا ماركحالاب ا ا

 50 سواثأوط عم ريدلا يف نفدو ةعببلا سادق دحا لوا تامو لتعاو هتدم لطت افليعا

 داموا كم ةقالاو نع  ةسو ونت سم هتدم تناكو

 هعقوم نسحو قشمد ىلا هزانجا دنع لكوتملا عم هلمف اكرم نوار



- 

 نم رهش دب دادغب ىلا ذفناو هب لادبتسالاب رءاو لكوتملا هطغف هبأب يف عوشيتخب
 ةلماعم ميا ىراصنلا لماعو ىار نم رسب ريدلاو عيبلا مده يف دحو هسحو هدلقت

 كلذ يف ببسلا نا لقو .كلذ ىلع اوربصو ةناطلسلا لامعالا يف مهل|متسا نم عنمو

 هب رستل همرجي هنا سفن ف عضو سيساذات نا هلضف مم دادعوشبا 7 عوشدتخ عانتما

 لانادب قفر ساج الو ناولح نارطهو ىرجاب نارطم امون سيساذأت ذيمايسا رضحو

 و مهطوطخ ذخاو اغراب طب وتشد كاست تا طم رس يل لا

 نامزلا 3 اهتعشو حون نب ميهرباو حون نبا 1 هنا دوصتو دادعوشلا الا قبب

 هلقتعاو هيلع ضبقو هتدياكم نم هلمعتسي ناكام لجال عوشدتخي ىلع لكوتملا ريغتو

 هعطقاو ةنقرودب ريد مدهو ىار نم رس ىلا لمحو دادغبب رهش دعب قيلباللا سحو

 يف تصرو مهرب رام ماظع كرر هنشمل طرشلا بحاص ليج نب ني

 ناسقلا جارخاب رماو ةليوط ةدم جارسلا لثم ءاملا ىلع ىرُي ناك هنا لقو ةلجد
 الو اًنابرق مهل نول.عب الو ىراصتلا نوزحال ىدع كب نم رس نم ةسماعسلاو

 نولمجيو غوبصملا اوسبلب ناو للا بوكر نم ىراصنلا منمو قيلئاطلا مسا اوزركي

 مهاتوم دوبق برختو قوسلا يف ةعمجلا موي ,هدحا ىري الو تاراوقلا مهعيدادد ىلع
 ىلع بصنيو دجاسلا مهذانم جارخا ذ_خويو برعلا بتاكم يف مهدالوا ملعت الو

 نابرق عضوم عدب الو ةالص توص مهل مهنالو بشخ نم نيطايشلا روص ميباوبا

 نا

 5 مه

 لكهو نيناعشلا ل_هع هفو رادالاب سوقابرق رام ريد اهنم راعاو عيب ةدع مدهو

 داّسلا نكمو هللا نم ابيدات هجو لك نم نحلا ىراصنلا لع تحتفتو نانوي رام

 313 سيجا: هسا, بيبط ىار نفيرسي ناكو .عوشبا## يف ةنلا ريغت مهنم

 سويرا بهذم د_قتعاو ةيروطسنلا نع جاخ نيبطتملا ضعب نيبو هنيب ترج

 هرضحاف ةكلمملا رابخا عفريو هل وعديو مورلا كلم بتاكي هناب بذكو قيلثاللا دصقو

 ةعيرشلا باثتك فلاي المل اًقوخ ىلاف نيدلا هماساو اهركئاف لالا نع هلاسو لكوتملا
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 9 الن نافل اذ قزأو تاَمو لعاو ظتسف هلئن نع نارطلل نيراهشلا

 لع اوةضف هع نبا هاشيروحو هذ 0 خونحو هتخا نبا ميرفا ىلا رومالا ميهربا

 لام هنع مزتلاو مالسالاب خونح ىلع دبشو .لاما لصحو مهيلا اواساو نيلوكلالا

 ىلع رومالا ريبدت لع ميرفا عم مهتحاو نسلا نم بهار هناكم راصو صلخي ىتح

 .هباحصا هلعفب ام ريبغتل الو ءيش ريبدتل لضف قرلئالا يف نكي ملو لاح ما

 ةنرطم ىلا هلقتو رانالا ىلع افقسا عوشير بس هماساو ىئرجاب نم ** سيساذات **

 الث ىرجاب ىلا فرصناو مهنيب مقوو هودعاسي مو مهخارك ريبغت مارو روباسيدنج
 انا لاقو سدساذات رضحث مرا ىلع ظنعلل ركشك فقسا يبا رضح ميهربا تام

 سانلا مهحاو .يرحاب ىلا داف سساذات لوق نيناوقلا تلطباو اعزانو كنم قحا

 انحوي يروفطلا نباو هيوسام نبا انحويو عوشبتخب راتخاف قيلئاج رابتخال ممسرلا ىلع
 0 هلمحو نيزارلا يف ةمانقلا دحا موب يش رضح الو املاع ايش ناكو قشمد نارطم

 جدأ فدوا هتاع لوط لوش ناكو تامو نينس عبرا ثكحمو نوره اا رمع ىلا

 زكشك نم هدو فقسا لياخيم هدعب ريتخاو بيلمو بردقا تيد امزدص

 يرابنالا حون نب يهربأ راتخاو .تامو هقلح يف ةلع هتقْط رضح ف مهفلا ا ماع

 ب

 تل رجح

 لسا ذفناو 112 ناك دن عما مهر لاما كب كا دعس يبا ناتو "اب رمح

 تلاطو كلذ نم سانلا بجتو تامو هقلح يف ةلع هت مهلوصو لبقو هراضحال

 ةثدا١ فقسا ذادعوشلا راتخاف حون نب ميه ربا ىلا راشحالا ةءامللا تدرو ةدملا

 لكوتملا فاطمناب ىراصنلا رسو هديلقتب رماف سيساذات ببسب لكوتملا عوشدت لاسف
 ضار ناك نم عدتماو .نكمي ملو كاذ نع لكوتملا ةلاذا يف حون نب ميهربا دهتجاو

 20 نم ةساللا ةنسلا يف ميساو ءمهب قفدو عوشيتخب مهربف ةدعاسملا نم دادعوشنا

 عوباس نم يناثلا دحالا موي يف ةرجلل نيتامو نيثثثو نام ةنس يمحو لكوتملا ةفالخ
 ةلحو هلاح لكرتلا لآ اركشو ةهارلا ىلع هشيشو حون نب ميهربا مأقاو فيصلا
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 لو اهيلع باغت نم لحال ةنبالا كلت عوشيربس مده سانلا اهلزو هتتيدم روصنملا

 نيلععلا متو الكب بصنو ةقوزالاو داهشالا تمب ءان ددجو ميذلاو لكملل ضرعتي

 نم مفدي نا مسرو هيف قيلثاللا ماقاو مهرماب ناموقي دواد ينبا ىسعو يلع ناكو

 عبرا ريدلا اذه نم ةلقانلا مهو ابيلص رمعب فورعملا وهو رصرص رمع نابهر ىلا هلخد
 عيبلاو لوكسالا ىلع ةقفتلا رفوتو هسفن ىلع قيضو عاضلا رمعو رهش لك يف ريناند 5

 اذه يفو .رهشو نينس عبرا هتقاثحو عوشبللكا ريد يف نفدو تامو ءابرغلا داقتفاو

 نم ىرجأبو لصوملا دالب ىلع رمتا ناك ام لازاو نوماملا دع مصتعملا دلت تقولا

 دادغبب قيرخلا مقو مصتعملا ةفالخ نم ةيناثلا ةنسلا يفو ىرقلا ينك د مسالا

 6 190,2. يضاف ىلإ هل 5 مهتعملا م ا نكي لو ادسو ابرق راهتلا لاوما تفاتو

 ناهريطلا ىلا جرخو هس هس ملا عفديو هل بهذ ام ىلع ن ا لك فالتسال 10

 ريمجو ءابظلا ذات ىلع موو 5 قاوطالا عابسلا قانعا ِف لعجو داصو دصتلا

 تانارأا ىراصنلا عضوملا كلذ خامات عاتباو عضوملا باطتساو هسا شحولا

 .ىار نم رس ءانب ددجو ةريطملاب ةلصتملا

 ىلع افتسا لعحو اسيئر راصو اناعا رم يف هو حملا ناقل نم“ سعرا

 بيبطلا هيولسو ةركاشكلاو ةريللا لها هراتخا ءافعضلل هتححرو هلصاوتو هلقعلو ةئدحلا 5

 نار_طم انا رامل زاوهالا لهاو عوشرتخي راك لالا تبي تحاص ميهربا هوخاو

 هبولس ريخاو هذيماسال اوردحناو ممرك ناك هنال هل ةءاط ءانالا هباجاو ووباسيدنح

 درف ميهربا ذيماساو انا رام درب دادي بحاص يرهاطلا ىلا بتكق ربخلاب مصتعملا

 نيذلا ءانالاو قيلثاللا نيب ام حالصا يف هبولس فطلو ميهربا ميس ميساو قب درطلا نم

 يون ناراملاكتوش ةرصيلا نارطمو .رومألا تماعتسو انا 3 72 هنع اودعاش ارنا 0

 - دروو 2 نيبو هب مسقو دو أ لدنح نارطم ايار رامو روشا ةثلث دعب

 1[ :190,1١ ضعب 0 ا وعي 1 ىاق نم مل 0 لها هوحوو نيو اكسال
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 كلذ ركئاو .هضغب نابف ءامحالا رفس نم همسا طاقساب رماو سوائاوط ىلع هسفن يف ام

 هذيمايسا نم نالا ءانالا ميمجو اذه زوجي فكك لاقو نافلملا قدازوبو ءاسورلاو ءانالا

 لياخي”و ليربج رومالا مدعو هيلع سغشتلل او_هقاو ةئقاساف' ناشفو .ةياَغ

 نونرب عوشبا اهيف 1 سوائاوط ملع ةحص اهملعب اهلا قادزوي بتكو نابيطلا

 هنم لبق ا ةفصلا هذه نأ كح ةووشسلا ذيماسا هنم لقو هيدب نيب دج دقو

 .سواثامط هماسا نم اهلبق هنال ةلطاب هتونهكف ةوشرب تونهكلا لبق ناك ناو كلذ

 سوروذاتو سوروذوب» سهذم ىلع ءاوتسالا ىلع ةنس نيعراو نيثا ةعبلا ربد وهو

 سواناوطب هلعف ام ىلع هتلع يف مدنو هل نورب عوشلا تبث ام ىلع بتاعو سروطسأو

 هونسو تامو سوانايط ىنعم يف بتك ام اهيف بتك يتلا سيراركلا قارحاب هذيلل رماو
 نيس عراربدو سواناوط هءان ددح يذلا عوشياملك ريد يف نفدو ةنس نينو فن

 يارلا نسح ناكو اباعان رسم ىلع سارو نحل لها نم الع سيجرومح 6

 هيصغ لجر نم هفاصنا هلاسو عوشبت#ب نبا ليربج دصقو ٠ .ملعلا لياق ليلق ناكو لقعلاو

 نيرشع ماقاو لعفف روباسدنج ىلع ههسن نا سواثامط لاسو هدادس ىارف .هتعض

 ناكو هنس ريكل علصي نكي ملو لياخيمو ليربج هراتخا نونرب عوشيا حانتسا الو .ةنس
 موقي نا دارا اذا ناكو نيتامو ةرشع ةنس ميساو ءاسنلا قرع هبو ةنس ةبا وحن هل

 ريد يف نفدو نينس ماو ةيام هرمتو حانتساو ءاصع ىلع وا نيسفن ىلع ىكصوت
 ليس ا هتقلثح ةدمو عوشراءلكا

 ىلع اهفقسأ نيبصن نارطم سئاوي هماسا ارذهناب لها نم 0 عوشل ر بس 6

 ريسغ نم سسح ةعبلا رابخا 15 قشمد ةنرطم ىلا سوانامط هلقنو نإ رح

 قشمدب لصح امل هعم اوناك نيذلا ىراصنلا ةعاجو هباككاو نوماملا ةمدخ نسحاو مهف

 ناتامو ةرشع ةعيس ةنم ميساو رءالا هل دقعناو ليمجلا هف اودقتعاو قرغلا تقو ف

 ىنب اماو سرفلا مايا يف اميدق ناك اذهو نويثف رام ةينبا ددجو ريبكلا ريدلا لّرو
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 يواهرلا اليفواتو ببطتملا ليربج هباب يف لاسو هسحو ديشرلا بضغف نْثلا يف
 مهجر ىلع الجر نونارحلا لوانو .ليزح لاب نوع قدصو هقلطاف نامرهتلا

 اوقرفتو مهلاصيتساو مهلتقب ءاف ميلاحب ديشرلا ربخو تلفاف هسار نوعطقو اًنارق هنولعجيل

 نودع مهنا ىراصتلا هضغل ا دشرلا ةرضحب نودمح ناكو .دالبلا يف

 ةلبالاو ةرصبلا معيب مدهف عيلا مدهب رماف معيب ف يهو قولا ماظعل نودجتو

 الو نودبعب ال ىراصنلا نا هوفرعو دشرلا ةمدخ قف نذلا ىراصنلا متحاو ءاهربغو

 لعش م نييراوحلاو نيماصلاو داهشالا داسحا نومركب امناو قوما ماظعل نود

 سوطب دشرلا ثتامو .مييلا ءان ةداعأ رءاو هولاق ام ىقحض ما ءابنالا روق

 يف ترجو .اموي رشع ةئنثو ةنس نيرشعو ةثث هتفالخو ةيامو نيعراو عيدا ةنس

 قالطب نيميلا ىلع مدن امل ديشرلا نا اهنه لوطي اهحرش ةريثكروما سواثاوط مانا

 ىلع كلذ ةبوعص سوانامط فرعو هب اهلهتس نم اهجيوزت ىلع ءاهقفلا مهتحاو ةدسز

 ىضماو هل 0 ملست م>رتو لتقلا اهلع بحوف هيدب ىلع رصتتت نا ناك دشرلا

 هتطعاو هن هفا هلا جاتحي امو هروما رياس ىلع هتواعو اهدنع يلح 3 ءاهقفلا كلذ

 .هريغو جابيدلاو ةضفلاو بهذلا تالا

 يدب نيب سواناوط عم ىبرتو ىرابجاب ةيرق نم ىونين نم *< نون رب عوشبأ <

 اًرسفم ميقاو هضغبرو سوائايط يداعب ناكو شيطلاو درألا عيرس ناكو جرعالا ميهربا
 0 كانه فهزتو مهرب رام رع ىلا ىضمو 0 ىقب نادملا ل ف

 دادغب ىلا داعو ناهرلا نيبو هند مقود داللا ىلا اهذفناو اهف سوانامط ىلع نعطب
 اككبلازام قرع" ىلا عرعر اووي نإ لعبا هاولسامل وسلا نتج رولا ذا دام ل 20000

 لا ظفملاب ا رخز درو هحور هللا سدق سواناوط حا نسما ال فش نيشلت هب ماقاو 2

 عوشدتح نب ليربج ةرمان أب ماقاو نيثامو سمح ةنس يف نونربءوشد ثلا ىلع ةعاملا قفاو

 5-65 ا , هلا اصح او او ا هلطهوؤ بوقعنو ناسطلا |راعمو
 6 م 0 - 1 نبل 8 2 1-7 05 07
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 لتفو بورا تاصتاو .مهنيب ةكلملا مق مهابا نا هالعاو انأف .ليختا استكذ

 .ىراصنلا ىلا ليي ناكو نيشامو عبرا ةنس يف نوماملا كلمو .دادنب نيمالا

 نوهراو ثث ةفقلثللا ريد نا دعب دادش نوماملا لوخد ةئس يف سواثاوط حانتساو

 نيمالاو ديشرلاو يداهلاو يدهملا مابا يق ناكو .ةنس نوعستو ةسمخ هرمو ةنس

 عوشيل كر يد يف نفدو هذلو نامالا ىلا هبذجو هيتاكو الا كلم قبب لو نوماملاو

 ةعببلا تبع هلجالو رفعج ما ةعبطق يف اوقم ناك هلبقو هف ماقاو هءانب ددج يذلا

 لك يف لئاسر هل لب. سانلا ةرضحب بطخي نا ردقب سوائايط نكي ملو قيئئاجلا رد

 رييكحلا عوشيت# ةبارق وهو ببرطلا عوشيت# نب ليربجو .بكوكلا باتكو نف
 ماس ريغ هيلا لخدو همدخ عم رضحن همرجت عجم م قلئاهلا هيتاعف راوجلا ذختا

 10 لانقف جيسلا بضغ نم كلع تفاخلا لوقو هيرادب سواناوطو ةضاضفلا هبطاخو

 ىلا جرخ هفرعو همهفتسا الث لاق ام فرعي ال وهو هلوح نيذلا ءانالا ضعتماف يمول ا

 ةرطنقلا ىلا لصو الف ليربج جرخو .يهفاك سم اب لاقو سارلا فوشكم رادلا

 هتدلاو هتقلق اهنم مظعلا جرخ ىتح هلجرو ىنهلا هدي تقدناو سرفلا هب اك ةديدجلا

 ملف ابببط هرضحت نا اهب دهتحاو هبيبط ىلا هدبعا تلاقو .ريدلا ىلا ةفحم يف هتداعاو

 !5 لفاك اهل ناك وهو حتي ال بابلا قاغم سوائايطو توطو مايا ةثأث تماصو لعفت

 ميذملا مادق هيلع حسو ليدنقلا نم مز ذخاو نيزارلا لعو جرخ ثلاثلا مويلا فو

 نيقرط نوال هلا جرخاف مورأا ىلا ًاشوح ذفنا يدهملا ناكو .ىلاعت هللا نذاب يوعو

 800 يحاولا وباسو ميلا مدهف كلذ هاذاغاف مهوبسو 3 افريكو هوجولا نم

 نم ًامظع اضع هس دعت خفف نوره هنا ذفناو ادع ىراصنلا ينتقل نا راو

 لازف يدهملا ةفالخ نم ةسداسلا ةنسلا يف داعو ارييكح انبس ابسو مورلا نوصح

 فاي

 2 تاز

3# 

 ىلع رهوجلا نم هفئازخ يف ام تاقوالا ضمب يف ديشرلا قرفو .هيف ىراصنلا ام

 طتشاو هرضحاف ارهوج نوع نم ديشرلا سمتلاو يرهوجلا نوع ىلع هوعابف هيداوج



 هبلع مرفأ ف رورشلا مطقلو ًاعضاوت سواثاوط كلذ لذبو ماسالا ةالص نم هيلع

 اناث اهب ىدتا هربيص ىار الو بوت يذلا ىماخلا هلق تاو ادم امجسح

 ةعاطلا هاطعا ني>و .اهنب 4 مكدو ردصلا ىلا هعفرف هبدب نيب دج 3 اهعطقو

 لاقو هلسار ه-هعزا الو .هتفقاساو دلبلا نم سوائاومط هجرخا ةسادرلا, هل نعذاو

 ىّتلا فورألا ىنيفك©91هماَت سبلا لاقق !ل ىهسدحعاو !هبحا كلع تقف افا 5

10 

15 

 هريغو ةنامالا ىلا كرّتلا كلم ناقاخ سواثاوط ىعدو .ةعسلا تنكسو .هرخآا يف

 يداهلا ىموم ساجو يدها فوتو .اقلخ ذلتو ميكا هيلع تدروو كولملا نم

 ةثدحلاب راص الث لصوملا ىلا جرخو ةفالخلاب نوراه هوخا هيلع 1 درو الث ناجرحيب

 هكر راف ديدش عادصو هنبع يف ملأت ءاملا يف همرو ءادهشلا ضع توا ا

 ءارهش رشع ةثثث هتدمو تامو لتعاو هبلطم نم داعو اذكه ةثلاثو ةناث هدواعو دواعو

 بيبطلا عوشدت# نبا ليربج هلا لخدف راغلا ةمذلا سبلاو ديشرلا نوره دلقتو

 مذ فلاخا نا زوجا الو ةمذلا دحا انا لاقف هيلع كلذ ركحناف غوبصم ناسلبطب
 راص سوطب دشرلا نوره تام الثءىراصنلا نع كلذ مفرو هلوق نم كلذ نسحتساف

 ةشلث ةدم اهب ماقاو اهب ىوهلا ببطو اهتابطل ةريللا ىل  جرخو نيمالا دمحم هدعب

 نم رشع ةعباسلا ةنسلا يفو .هلام نم يرهوجلا نوع هتمدخ رياسب ماقاو روهش
 لبقو اريثك سواناوط مركت نيمالا ما ةدبز تناكو .ةكماربلا 5 دشرا ةفالخأ

 هعيسوتو ريدلا نم مدهتسملا ةداعاب ديشرلا عيقوت تجرخاو مهمدختساو ىراصنلا ىلا

 لا نارطم سجرس تنواعو ةضفو بهذ نم نابلصو نيناعشلا مالعا تامعو
 يف نيمالا ىارو .كلذ يف هباطخ يف ببطلا ليربج تدضعو اهب عييبلا ءانب ىلع

 مدت لع نب نود وهو ءانيلا نم نارطملا علم يذلا أهم ملع اور ه1 طانم 90

 نب ىسع نبا ىلع راشاو .روشنملا هب ١ لممو ميلا ءانن نم دشرلا هعمر ام لاثتما

 برغملا 0 ناسارخب نوماأملا دهعلا نع هلتوخا فرص نيمالا ىلع ناهام
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 ىرجاب نارطم رضحو تاكل حوت وبا هدضعو هونواعف ةلمح ادبو مالم امنا ىلع اصحو

 هبلاطف رهشا ةينمت دعب سوائاوط اوماساو ةفقاسالا نم ةدعو ورءو قشمدو ناولحو

 اوككساف'ةرابخو انسخ اهنا يلاذملا مهل رهظاو لاملاب عابت ال تونهكلا لاقف لاملاب.موقلا

 ,لصوملا لها هعاطاو لصوملاو رزباسيدنج لها ىلا سواثاوط تنكو تمت ةلما نال

 5 فسوي ناكو هفالخ ىلع ةثدحلا فقسا نوهلشاو هتفقاساو روباسيدنج نارطم ماقاو

 تكف 5 هل 559 سواناوط ناكو ةسسرافلاو ةسر ءلان ةراعلا نس أنهب ورم نارطم

 ريد «كرع زيد ف :اراثلعم فقشا سجرسو ةشدحلا فقسا 7 مم مهتحاو هب

 ناكم اهلها ءاضرب لصوملا ىلع مطسر هل لاقب الجر اوماساو ةشدحلا برقي نيطلا

 «309 بطلاب سواثايط لزب ملو .سواثاط اوسرئقو سواثاوط هماسا يذلا سعوشبا

 10 هتام ةفسو 7-5 .هسرثف هتداع لع م انا الو 1 نارطم فسوي لع نينموملاو

 هسا كنتو: .كدحو كب مم اذه ل كز هل ل ةتتواعم نسح :٠ هزك ذدو 1103

 دع لك امنا رد ىف مطسر مايساو ةبوتلا يف سيساراثاقلا ة ةءارق نم هءاع تمدقا ام

 مهيلع نارطملا روغرغو مهنم رف قا راو علا كدا نازل و قيل ةيفاوعو

 يدهملا ىلا هب ىعس فسوب ءاجر مطقتا 0 مهقتارطم تسلف لجاعلابو عيبررظلا

 15 ةرصلا لامعا ضعب هدلقو هتزياح ىنساف يدمل دب ىلع ملساو هل م و هكاهل

 سواناوط هيلع اوبتاعو ىرج ام ىر اصنلا ىلع بعضو .موزلا دلب ىلا جرخو ةدم ماقاو

 مهلكيو عببلا ىلع ىرج ل مهنع هرخات نا مهملسو مهلا رذتمي روافد كت

 ىلع ددابلا اذه لها ماد ام ةسادرلا يف تشي ال هناو عيبلا رياس ةوسأب هتعاط لع

 رام ريد انازو دادغب اققسا رشع ةثلث هعمو روباسيدنج نارطم ميرفا فاوف .فالخلا

 2و مههرحو افقسا رشع ةدمخ سواثاوط مو سوائايط اومرحو نوف

 ٠لف ام ىلع ميرفال شيرق وبا بتاعو سيخلاو برضلاو سانلا نيب تاموصخلا

 ةولصلاو هيدب نيب هفوقوو دابع ةعبب ىلا سوانأبط لمح ىلع ميرفا عم رمألا ررقتو
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 ذوللا رجحت نم لاقف عوشينانح ىلا لدعف ءانبالا نم ءيش يف الو ةاروتلا يف ركذي مل

 ةمدلا مهيصع تاخدا نوراه ىلع اوفلاخ ال ماريباو كانادو حروق يب ناب لدتساو

 اصع يه نوراه اصع نا ىلع ليلدلا امن لاقو هلوقب بجاو ازول نوره اصع تركاف
 ناوعلاو تانالا تناك يسوم اصعبو كاصع غفرا نوربل لاق ىسوم نا لاق قوم

 ضقانو .راقولاو ةبيشلاو عوشينانل ءامهبلابو سيجرويإل ملعلاب يدهملا محن لمعت
 ةضقانم هالك ىلع فلاخلاب لكتب ناب عيبرلا ىلا مدقتو وشنان سيجدوج
 نكما اف فلانا, لكتي ناب ميبرلا ىلا مدقتو عوشيناتح سلجاو يدهملا اهنسحتسا

 ةياطلاو ىلإ دقي ةرقواملا نجرب قيئاطا ربكم ناك ا ءانالا عهتجاف فلاخلا

 لاقو هملظت ىلع سابعلا وبا هبتاعف هنم مظنو هظلاغو اهدرب عوشبنانح هيلاطو يسوطلا

 ةعضلا عوجر راتخت كنظا امو تلف يكالما قم اه تلا هش نإ تقلا

 رهظيو بارشلاو مامطلاو بايثاب هيداهي راصو هنم اهتساف اًودع كل ريصاو كيلا
 هتلعب اًماقُعا سابعلا وبا رهظاو ةماجحلاب راشاف عوشينانح لتعاو .هعداخم ةدوملا هل

 تامو مايا هثث ةتبقر تخنتلا هطرش الو مسلا هجاحم يفو همجحي امالغ هبلا ثعبو

 .يسركلا كالما نع ةرقودلا تجرخو نيلدملاب نفدو نينس عا هتقلثجو
 ىلع افقسا راصو .نافلم ملاع ةّرح لها هوجو نم قيلئاملا »6 سواناوط

 نسحاف هبتاك يرابثالا حونوباو لصوملا ىلع ايلاو بعصم نبا ىسوم وبا ناكو شاغبأب
 تام الف .هيسركد جارخ ةيابج هيلا درو سواتاوط ةبحت صتخاو ىراصنلا ىلا

 عمتجاو ةيامو نيتسو نيا ةنس يف روضحلاب ركشك فقسا امون بتك درو عوشينانح

 ىوريب عمجو هتفقاساو روباسيدنج نارطم ميرفا 0 نو راه ريد يف ءانالا

 ةدعاسمب هيلا ذفناو سهارلا سجروبجو بوص لهاو ةركاشكلاو نينموملا نقايذكرألا

 نينالكسالاو سواناوط حون وبا ركذو نم هوفداصف 5-5 ىسع نثنرق ىلا

 ةراجح اهي اًلاخح رهاراو الام نينالكساللو ىوريبل سواثايط قرعضو روباسيدنج ,نارطم
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 حافسلا ةنبدم ىلا نارطملا سونابرفوق ىلا دوصنملا فتاك حافسلا تام الو .تامو

 تسلا لخدو ةلع جراوملا عيمج مزهو ةريخلا ىلا لقتئاو لاومالا ممجو رانالا برق

 ىلا سلا ربق اهيف يتلا ةسينكا نيطنطسق هلم يذاا بهذلا بايلا ذخاو سدقملا

 ةرصبلا لاوما ذخاو مالسلا ةنيدم ىنب هتفالخ نم اكل قو كلا

 مهنم تامو الل اهلها ىلع تطقسو ةيربط تازازو .ةدباز نب نعم لتقو راو

 تامو .مياهبلاو سانلا نم قلخ قرحا ميظع قرب نا ردا رهط 0ك

 ةلس نيسمخو ةلنك هرمعو ةبامو نيسمخو مس ةنس يف جملا قيرط يف روصنلا

 جارخ كزرتو ةريسلا نسحاو يدهلل هدعب رمالا دقعو .ةنس نورشعو نانثا ةتفالخو

 نمو .هببا ةريس فالخب ميلاوما يف مهلماعو مهيلع مهعابض درو سانلا ىلع ةنس

 الث ةروراق اموي هللا جرخا برق يدهملا رصق نم ةّناكد اًدبط نا تاقافتالا فيرظ

 نارزيللا ىلا ةيرالا تداءف ركذ دلوب لماح ةارءا ةروراق هذه لاق اهدهاش

 متيالا ببطتملا ىسع دع فاخو لمحلا هثدعوو 0 ينلا هلا تذفناف اهتماعاو

 5 هلصوف ىسوم هتعم ا؟ذ تدلوو هوباجاف نيسيدقلاو ادهشلاب ناعتساف رنالا

 ءاهبلا برقتلا بحا ناسنا لكو نارزيْللا هتلصوو هتلزنم تمظعو هطتساو هررقو

 يه يلا موشال ىلع مقل ناك رهام اناع بالا اذه ىاثلا عوشبنانح ا

 شكو نا باكو .اقلئاج سالجا يدهملا ببطآملا ىسع لاسو قوقاد

 مهفلاخو ةقمارإلاو عوشينانح ةريملا لهاو نقايذكزالا يورم راتخاذ اورضحو روضملاب

 امهف ناكو الاحأاب رع نم بهازأا نجح روح راخلاو ىركش <ثكلا نيدز لب توقعت

 ىهتتاو نوشف رام ريد يف اومهتجاو دادغب ىلا اوراصو ةسسرافلاو ةبرعلاو ةنابرسلا

 عوشيناتحو كسا سيجرويجت مالمالا هيلع ضرعو امجرضحاف يدهملا ىلا رئالا

 ةرضخب هل لاقف سجروبج ةزابع نسح يدهملا ىارو ةيرعلا فرع ال هنا 3

 اذه لاقف تناك بشخلا فانصا يا نم باجعلا اهب عنص يتلا ىسوم اصع 3-8
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 نيلمح ذخا فقسالا ناو بازلا ىلع هركسعم يف هلاوما فلخ حانسلا يدب نيب نم

 لاو ركتاف هلاسو فقسالا رضحاو هارغاو ىسع روصنملا ىلا كلذ ىهناو .ريئاند

 هقدصي ملف لالا لسا اذارف يناوا الو ةضفالو بهذ ىنتقن ال نا رما ميسلا نا

 دمحو ببطتما افالهش نب ىسع لصوتب نسلاب نوع“ رام رمعب طايسلاب برضف
 قيس نلجأ نم ني الاب معي هزاشجا دنع روصنملا مهتجا الو .هقلل ام ىلع هللا 5

 نيزاتتا نوفضي مهنال مهفعضل مهتواعمب رماو جارخلا مهنع عفرو هريبدت نسحتساو
 هقالطاو بوقع رما يف هنولاس ةفقاسالاو ءاسورلا روصنم ىلا مها نيملسملا نم

 ةيكلملاو ةيبوةءبلا يكرطفو هلاقتعاب رماف ةثدحلا فقسا نوهلش مهيف ىار ذا هظاغاو

 ماقاو الاحاب رمع يف ميه ناو هجارخاو هقالطاب رعا مث ًاسوبحم نوهلش يىقو

 ىلا ةققاسللا يف ينمي مهدرب روصنملا ربا مسهف ببطتملا مهربا لاس الو نينس ثلث

 6 183, ثيل ١ عبس ل دلبب نوراه انا رع دصق مْ _- نوهلش داعو مهيسارك

 ئروع نورك روصلل | :كيفكياو نارا نبر رع ىلا دعب نم لقتو هف نفدو تامو

 نارطم اناي رفوق ىلا ىسع بتكو .هنع جرفاف كلذ هيلا ءانالا ىهناو بوقعي باب يف
 ةفلذلا سفن نا هباتك يف. لوقو عببلا تالاو كربلا لمحو هللا ريصملاب هرما نيمصت

 ملظتو ءانالا نع ةعامج عم باتكلا لم هنا :تررثا ناوتةتارا كا نأ سفن ىف

 هيلع تبثو باتكلا دحجن هيلع ركاو هرضحتساذ باتكلا ىلع هفقوف روصنملا ىلا
 هتحوزأو هافنو مهرداصتل وا ايولصتل موقلا رما كلا تضوف لاقف .ةلداعلا ةداهشلا

 ميهربا هل لاقي الجرن ذقتا هتثملو روضحلاب بيبطلا سيجروبج بتوكو دنهلا ىلا
 ةفقاسالا نا لاب سبلا روصنملا هل لاقف هدب ىلع ةفقاسالا رما ملصناو 00

 الو يفن دق مهتاعدب نا لاق ىسيع لق هللا :نولأس ال ملف مهتاولص هللا معسل 0

 ءاسورو ناههرلا ىلا نسحاف نارطملا سونار فوق ىلا روصنملا لامو .ري> هل فرع

 نينس مسن ًاسوبحم اهنم يتب رهشا ةسمخو ةنس رشع عبس بوقعي ةقلثج ةدمو .عبلا
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 تصختت نيفلاذعال اك ةعببلا تراصو اباعرلا نيب عارن مقوو نيفتسا يسرك يف لص

 لعفف نروس نع 6 لابسو هلي ربكل عنص ام 0 نا هنكمي لو بوتس ةاح

 ضع. هبطاخ عر ناكو .ةصرف مقوت بوقعي ةوادعل رمصم وهو ةرصبلا ىلع هماساو

 سجرس نيروس دصق ةفالا روصنملا دلقت الو هعمط ديزيف ةقلثللا ةرصبلا لها

 العر تلا خيالك توت لع دوصنلا 1 كف ش هيلا بحاص رصتلا بببط

 هللا رضحاو ةمظع 1ع روصنملا لتعاو هسر 1 نع هنشلا ىلإ كلذ 3 0

 نذاتساو لتعاو نيتنس دادغبب ماقاو هزئاوج ىنساو مفتئاف يروباسدنلا سجروج

 بلاطف يغذي م هدجوف روصنملا هنحتماف رهام ناكو .هدنع ىسيع هذيل فلخ نا دعب

 دل ةاضاك ناو 26 عييلا ءاسورب قاعتي ام درو جارلا يف ةدابزب روصنملا

 رك انف امولبقب ىتح هدب مهيطعب ناكو مهب ركمي ملو افقسا نوشثو ةتس هعمو بوقم
 هدعوتو هريزف ءانالا اذه عنصيو سامث هنا لاقو هللاب ةئدلأ فقسا نوهلُش هفوخ اذه

 خابطلا نبا ىلا مهلاح اوهناف. كقحي ام يرتس يناثلا اذوهي ا نوهلش هل لاقف هوركملا

 بوقعي نا هملعاو ىراصنلا نيب امع روصنملا لاسو .لاملا تبب بحاص يركشكلا

 روصنملا طلسو نيروس برهو بوقتعب سا امسح رماف ةسايرلا نايذاجتم نروسو

 لمحب هفقاسالا بتاك هنا ىتح هلهج هلمحن هدب قلطاو هتلم لها ىلع افالبش نب ىسع

 هل مهتفلاخت مهيساركح نع ةعامج لاذاو بوقعب ةزوراك اوعطق ناو هيلا كربلا

 ىراصنلا ىلع لاعلا يدبا تطسباو .هعسا لج هللا فاخيالو هيلا نولمحي نوقابلاو

 رام قلقو ملظ لكب اهلها ةثبدللا لماع ىحي نبا ميهربا بلاطو .هنيد مهضعب قراذو

 هءرضو هتاكش نم 3 هلع ضبقف هنم ملظتلا ا لا نويح

 بلاط ام لازاو هحلاصو هلعف ام ىلع مدنو هتهلو هسار ل اطوس نيعراو نينثا

 كلذ تبجوا بابسال ةشثدملا لها ضعب مرح نويل ناكو .ةثدحلا لها هب

 بره امل دمحم نب ناورم نا اوعداو متاظعلا هنع اوركذو افالبش نب ىسع ىلا اوضمو

5 

 © مدح

 نك رح

 2 تل



0 

3 

 ناسنالا اذه رثاو اهيف هوطلخ اب هذمالت اهدسفا ىتك ةدع لمعو ريثك ءىش ناسللا

 ضنباو نيلدلاب اقم رثوي مو .ريبكلا ابا دات هبشتي ال ىتح دام نود نم اياب ىبس نا
 فلختساو .هذخاو لوكسالا لام ىلع نيقرالقالا دحا فوتو ميلاعقا ءوسل اهلها

 ميقيل ركشكي هلها ىلا ىضمو يباوزلا فقسا تسودهشو ناهريطلا فقسا سالبم

 رثضو ةيام ةرغ نكو ه2 نيف ركع هندمو ةفدكلا ةذنبف مث () طاسوا رادب

 .نيادملا نفدو نينس

 سيمخ موي سانلاب لكو ىت> نيادملا ريما نانال لذ سرثقملا 6# نيروس *

 باعصا مهذخاو يتب نب لكوو مهضعب رطفاو مهضعب برقش هذيماسسا مهمزلاو مصفلا
 ناطق نوقو نوح مهو هوماس ىتح اًرهق حالسلا ميذملا بان ىلع مهو نانا

 ىلا ءانالا ثافتساو ناش هل ملصي ال نا لأسي امسلا ىلا هديو هيلع ىنث روباسدنج
 دحالا يف ةريا/ سرئقق مهرايتحا ىلا مهدرو نابا برضف لاخلا هوفرعو حافسلا

 .بوقع اوماساو دلقملا ميهربا نب يحي عم نيادملا ىلا اوفرصناو قالسلا دعب يذلا

 نونموملا هلاس قلطا ال* روصنملا هسح ىتح هيلع برضتلا هلهاو نيدوس لصاوو

 هل ةرصبلا لها ضغب ةدشلو لعفف تام اهنارطم نال ةرصبلا 1

 ىسيع هب برهو هرما ققحت ل هسبحب روصنلا مدقتو ضعبلا ههركو مهنم رقت هلبق
 عم هسا بتكو نوععم ريد يف نفدو تامو هسحن نيادملا ريما هب رفظو افالهش نب

 .ةرصنلا ةنراطم

 ىلع انارطم ناكو هب ءاضرلا ىلع مهلك ءانالا محا نيروس سرثق امل #* بوقعي *

 ه_طهر ام صلختساو نوما | عوباس نم سداسلا دحالا موي هوماساو روباسيدنج

 ءانالا هلع طرشو .هماسا نم مايسا داعاو نانال هاطعا امف عيبا الأ نه يدوي

 نا هغلب اذا راصو ريبدتلاب يف كلذ دعب طلخ مث اهعيمجب هنم ءافولا مقو .اطورش

 هاكما ىلا رع ميسو هبتاعب الو هسرثقب هركذي وا نيدوس نواس ةفقاضالا نم افقسا
 98 رب
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 ىنثا ةدم هتسابر تناكو نيادما يف نفدو يفونو .اموي نبرشعو ربشا ةتسو ةنس

 دام ردع

 ١ 2 نو ناهربطلا ىلع افقسا اخزايبلص هماسا ىرجاب لها نم 6# نودف

 0000 اففسأ انإ رام رضح ازاببلص حاتتسا الو الوكسا يسرك يف بصنو اضاف

 5 ارا رامل هعضاوت ممجلا طسو يف قرزالا انحوي لاقف ةريللا فقسا قرزالا انحوبو

 رمالا ىهتتاو تاموصتلا تلصتاو كلذ نم يريملا جسما دبع متتماف تلزا كرم

 ذفقنأ يناثلا مويلا يفو ةريللا لها ةارادم يف اوعرشو ةواص سانلا لمعف" ناطاسلا ىلا
 لوكسالا رمعف تقولا يف هوماساو هرما اولئتماذ اًعيئاج نوششف بصنن رمان نينموملا ريما

 دلقتب يرسقلا هللا دع نب دلاخ ناكو أبا رام هلع ام ددحو للملا 3 نكي و

 "ا دللا لككف اذا نوش ناكو همركيو اريثك قلئالا دصقو سنللا ةمور هماو قارعلا

 :يش ىلع هفقاوو اعدلا هلأسيو نانا باطيو هيلع ملخيو يسرك ىلع هسلجي ةفوكلا

 .هنئاصب هتفلخ قراط ىلا مدقتو اًاتك هل بتكو نبادملا جارللا نع هيدوي ريسي

 رهشا ةسمخو نينس رشع هتقلثج ةدمو .تالوكسالاو عيللا ةراع يف ةفقاسالا هب هبشتف

 ا اعلا اريو نيسدتلا ناهزا نم 'ةعامج ريظ هماا فو .نادملا نقذو

 15 كالا

 ا نادل لوكسا يف ملعتو ركشك لها نم ** هنابص 3 [نيا| انا رام ا“

 فقسا هنال يسركلا ةراطنل رضحو ميجارتلا لعو قطنملا بتك ضعبو سوفيولوأت

 هل رثالا رقتساو روباسيدنج نارطم يفو هنف سانلا نيب ةرجاشملا تقوو ركشحم

 نيادملاب يقي نا ابا رام هركق ىراصنلل اضغاب ناكو قارعلا دلَمِت رمع نب فسوي ناكو
 90 نسحتسا ءايشا نعو هبابسا نع هلاسو هب بجت اذه هار الق ةفوكلا دصققف هءاقل دعب الا

 بتك لب هديمايسا رضحمي مل هنال قرزالا انحوي هاقلتو ةريخلا ىلا ىنمو 0 هباوج

 طاسناو معلا نم قزرو .هولعف امي رسو ماظعالاو ماركالا نينموملاو هل هطخ
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 1 نادملا ةعسلا تشو جاجحلا لاعا' ىوس داللا راسو ىرجاو لصوملاو نين

 رامي لمف امل ةبوقع هلك اذهو مهتوهشب نولمعي سانلا ناكو قيلثاج الب ةنس نيرشع
 هتدم تناكو .سنوي ريد يف نفدو تامو نوعاطلا َهلَع عوشدنانح 5-5 .عوشمنانح

 همأيا ينو .سنوي ريدب يقابلاو نينس عبس نيادملاب اهنم ربشا ةعسنو ةنس رشع ةعبرا
 يذلا وه قرزالا انحويو ىليدلا انحوبو نيسيدقلا نم ةعامجو ادود سجرس ناك 5

 كرطف يرواس تامو .ظساو جاجحلا ىنبو ءاركب نيعيرا هنم كلملا دبع سلا

 .ةنابرسلا ىلا سوفئلوات ةلقن دحا وهو سيسانثا هدعب راصو ةبقاعبلا

 داكأالا لع افتسا هلمجو نادملا ملعتو ناهريطلا لها نم * اخزابلص *

 دصقق (!) راجرورلاب لمعب نوكي نا مزعو .هفرص صرالا بلغت الف قيلثاللا عوشينانح
 ميساو هيلع عاتجالا مثدو لصوملاو 5 ىلع اًنارطم عوشرنانح ضيا هماساو نيمصن 0

 عوشبنانح زاركا ءانالا عم بالا ذه ررقو جاجحلا ناكم دلقملا ليقع نب ديزي رما

 ناهبيزور ماساو لكلا كو موسرلا ددجو ةعبلا رما نم انحوي مسا طاقساو

 ملعلا ليلق ناكو ةنرطم يف عببلا ءانب ددجش نين ىلع اًنارطم نيجوا رام رمع سيئر

 , 180, لوحربرلا ٍِق 0 تامو ةنس رشع انثا ةنرطملا يف ثكمو نيكاسلل ةمجللا 5-1

 زيزعلا دنع نب رمع توم دعبو .ىرجاب لها نم نوشف ناهريطلا ىلع ماساو ءادهشاب 45

 جرخو مهمركاو هتمدخ ىلا ىراصنلا درو كلملا دبع نب ديزي ةفالخلا دلقت هللا همحر

 .ركشكي هب رفظو ةلسم هاخا هللا ذفناو ةفالللا ىعّداو ةرصبلاب ىلهملا نب ديزي هلع

 ةلضاف ةبهار ربخ هب لصتاو ضببالا رصقلاب ةفورعملا يسركلا ةعبدب لن زاتجا الو

 املع ةرازغل ناب نسحا هل تنااف اهاعدتساف ةنس نونثو ةسمخ امل انالاه اهعسا

 تدرف سدقلا ةلا لمعتسا امل رصنتخب قمل اب هتفوخو جبذملا يف هنوك هيلع تركلاو

 همايا يف ضيا تامو .دحاو ربشو نينس عبرا هتدم تناكو .ةولصلا تمقاو هللا

 رشع ةمست تناك هتفالخو كلملا دبع نبا ماشه ةفالخلا دلقتو كلملا دبع نب ديزي
9 
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 هجرخاو هذ#يل' لبق مغ عار عضوملاب زاتجا هنا لاقيو .ةيظفع نحم هفحت هل هلوق

 اهبلط يف جرخم ةفف هنم تعاض منغ يعار نا موق لاقو شاع ىتح نبل هاقسو

 تلح نا ىلا ة:ثكحر ف موت ىقو ليلو ريد, هلصحو ىوشت ىلا هلمحو هدحوف

 ناطلس نم جرخ ند ميو ىف رجابو لصوملا ةفقاساو رامعالا نا_هر هلقو

 تالا ىلا هدي دم صربالا انحوب تانامضي يسركلا ةلغ فت و كلملا دع نيرشب

 نم هريغ ذفناو مهضعب درو عوشبن انح هماسا ناك نم ىلا ءاساو نهرو عابو عبرا

 لصوملاب ناك نمو قارعلاب نم رياسو روباسيدنج نارطم يسزت ىلق ذيماسالا لبق م
 هيلع نعطو ايش ادصق عوشنانلل ببطتملا انوجرس دصقو . ,هتفقاسا رياسو نيبصنو

 ناعاو .وعرب ملف كلذ ىلع هبتاعيو هبتاكب عوشينانح ناكو ناورم نبا كلما دبع ةرضحب
 0000 111 1١ ناك نم هزات نييصن دخلا لع كللا دبع اخ دمحم ءاقئادر
 ريد نه عوشنانح لو ارذهناو أرابرعا مم اهأب هداقو رمالا كلملا ديعل ماقتساو

 لو امس نابرقلا يف حرط هنا ىلقو .صرنلاب هنم ةبانعو هل ادانع نيمصن ىلا سنوي

 برضيو هراد ىلا نابرقلا لمحي ناك هنا ىتح ببطتملا هاشنادرم ريحتو هدف لمعي

 ها تعببو مهلاوما ضبقو هبخا ىلعو كلملا دبع هلع ضبقف .طايسلاب نابهرلا
 هللا نم اناقع اذه ناكو ءاندلا همفنت مْلِو نارح بان ىلع هانا باصو هدالواو

 نييبصت ىلع قئئاخلا عوشب اح ماساو .قلثاحلا عوشنانح رام سدقلا ببسل

 هدعب ماساو .تامو اًموي نيعبرا ماقاو ارهاط اضاف ناكو حندلا موي اًنارطم عوشيماق

 تامو .سنوي ريد يف عوشتنانح ماقاو .ارهاط الْضاف ناكو داب فقسا عوشيربس

 هسيحو هزأؤ هنح ام صبيبالا انحوي بلاطف قارءلا جاجاسا داقتو كلملا دبع نب رشب
 ةيرق ىلا بزهو هتافاكم هللا لجعو عبلا تالا عيب ىلا رطضاو ةققاسالا نم ةعاجو

 بصن نم جاجحلا عمو .رهشا رشعو ةنس هبلغت ةدمو اهب يفوتو ةفوكلا داوس
 هرءا ذقن هناك ماقاو .ىراصتلا رارشاو هلجال دوعلا نم عو ثينانح عنتماو قيلئاج
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 لامعا نم اءاعا رم ِق نفدو قونو ةطرس : د . ادبو ةئفالم ةدع همأنا

 ٠لصصوم 1

 هلع عاملا ع كفوو ع ناكو روباسيدنج ىلع اًنارطم نا سحرو.>ح ا

 .ةنس نورشع هثده اك أبم نفدو ٍقونو نادملا مسرلا لع 4ك ؟رلغفلا هل تدقعو

 لع نيادملا ةكرطفلا هل تدقعو هلع عامجالا مثوو اهيلع اًنارطم ميساو رونا سإدنج

 .ثوت نفدو ماياو نيتنس هتدم تناكو فوتو ضارمالا 20 . مسا

 هياع عاتجالا مثوف بتكاا نودنو لضفلاب اروهشع 1 ناك عوشبنانح ا

 ارهاق م 111 عبس ةنس يف نيادملا ميرا ىلع ةكرطفلا هل تدقعو

 ىوس هقم ولاني نا ريغ نم مه 000 هرمأ يف مهن لك غلب 1 ءادعا

 هل لاومالا لذبي نينس م- 7 هسباب ىلع ماقاو كلملا دبع دصق هناف صرإالا انحوب

 اتكب# ىراصن نا 1 ةفوكلاب ميقملا كلملا دبع نب رشب ىلا بتكو هباعصالو
 تبعصمو راتخلا هصن يذلا وشب ا هل هانقلطاو هانطاس دقو انحوب اوراتخا

 ةففاسالا نسم راشاو# ةفوكلا "انحوب ةروو عوشبنانح ىلا ربا لصتاو ءانلع نيفلاخلا

 .نوقابلا هعئمقو يسزو عشبلا مايا ِف 0ك م لثم ةعبلا ِق ددجي الل هتلأسو هيقلتي 3

 2 هلوربد 3 ا م هيلا مفرو رشب 3 | باتكلا ندوب 00

 م ةعب 32 ناعسو 0 0 ايلا رأم حوباس ف هوماسأ ىح ةففاسالا فنعاو

 فارتعالاو ا عوشبنانح ن نودي 2 فراق 1 .عوشن انح ةسأبر نس "نضع
 .ليراخ

 هحرخاو هب لكوو ناطاسلا ةنواعمب هءاع ضيقف انحوي لع كلذ بعصو .ةسايرلاب هل 2

 ىفخاو اغطعو 8 تراهم ةراغم يف : ىق هوحر امو 5-35 هيذيلتو ناغماصلا لبج ىلا

 00 نر هولا تن - تو را ِغ كل ىدح نافوط» الازي ملف هذرلت نع هري_خذ
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 عبرا سرفلا كلم مايا تناكو برعلا كلم روهظظا كلذ نا ليقو !موي نيئاثو ةسخ
 مالسالا ةعيرش بحاص بناكب كرطفلا اذه ناكو .مالسالا رهاذ مث ةنس نينو ةيام
 (ط هباعصا ىلا بتكو كلذ ىلا هباجاف هيحاون يف هتيعرب ةاصولا هلّشيو هل ىدبيو
 بائثو لبالا نم ةدع هيف ناك ريب مالسلا هيلع ةعيرشلا بحاص هربو ةدكوم ةغلب
 دنع ةصاخو هتنتاكمو هلعف كرطفلا لع ركنأف سرفلا كلم ىلا كلذ قة
 ملسلا هيلع باطألا نبا رمع مايا لاو تاق كنف ماس نا ىلا هارادف هاباده دورو

 ةيزمجلا همدخو هئاوخا نم ةخوي ال ناو ةطايلاو ظفملاب ادكو انك هل بتكم
 .ةءاغلا هذه ىلا هب ظفتحم باتكلا اذهو اضيا هعابشاو

 ميهربا رام رع يف بهزتو نيببصن 0 ماعتو نزرا لها نم الع همارام ل
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 10 روباسلدنج لع بهرعوشال رام ههاساو ىوضشت ىلع افقسا لعجو هتالف مزأو

 بحاص هتتواممل ةكرطفلا هل تدقغو هلع عامتجالا مقوو اريك اًيش ناكو .انارطم
 ةءاعرلا ديدش ةقدصلا ريثك ناكو .مبل ربا هجارخاو لصوملا تف يف نيملسلا شيج

 هرلع ةاصولاب اباتك ”مالسلا هيلع بلاط يبا نب ىلع هل بتكو نينالكسالاو ءافضلا *
 مهنارماو شوبجلا ءاسور نم ىلوتي نم لكل هرهظي ناكو مهتمذ ةياعرو ىراصنلاب
 لتعا ّرْللاو قيرطلا بعتلو نادج 31 ىلا جرخ نينس ثلث كسا .هنولثتيف
 .نيادملا» يفوتو .ما داصل ا عافو متماف ءاودلا لوانتب نا بطلا دهتجاو

 هيلع عامتجالا مقوو لسرلاو هرج لع اناطي نك يزل تينعوشلا *
 ةمحانلا الو هل بجوي اًقورعم الجر ناكو .مسرلا ىلع نيادملا ةكرطفلا هل تدقعو
 تاربو هجارخو هسركو هتارايد يف هل ضرعتلا كرتب الح مهضعب هل بتكحو

15 

 د» ملصت امو هجياوح لسي ةعمج لك ين لصي ناكو ريسي *يش كلذ ىلع مطوقو هباحسا
 ةعاطلا 5 سراف نارطم نع ما حالصال هسفلا رح ىراصنلا رومأ يه

 ِق ناكو قرا قيلئثاح ة_عاط تح لخد / سراف ةيراطم نم همدقت نم ناو



5١ 

 «نادما'' قفدو قالا تافوا ولاا برم كلذ معو ةطق اراتسا نيرك اهنع ةلاطو
 6 0ك : 1

 هبار ريغتو هلام اورهلما نا ىلا مهسيحو هذيمالت ىلع ضو هفلخ ام 550

 جارألا فاعضاو سانلا ىلا ةءاسالا يف ذخاو مهيلا ناسالا» قعر لدعو صراعا ف

 7 كاع عز "عشر ذل 0 ل

 قيلئاج ريب ةنس رشع ةعبس ةعببلا تيقبو اَعيلئاج مهياع ىراصنلا سوري الا رماو
 ريغ ةعسلا تشو جهازا رام 3 نم ريل يوبأ رامو نقايدكرالا ا انا رام اهربدف م

200 

 مارهب سرفلا كلم مزبنا مانالا هذه يفو .هءوريش ىلا ةكللا تضفا مانا ىلا سير

 زلط ةاوتركا ةفافلا لملف رن نو ثاكوا رشا عطقف ناورهنلا ىلا مورلا هعبتو

 نذرا ساخلاو ارذهناب مبارلاو راس ثلاثلاو ايابرعاب يناثلا لصالا اهولمجل تيركت
 جيزاوبلا عساتلاو ةلجد ب اينوكللاو امراب وهو نامرثب عباسلاو جرملا سداسلاو

 كلم هيوريش تدم تناكو . ميا ناك باغت يهو ةناع رشاعلاو نيرحبلاو ةريزؤاو

 ررشإ ةيسكميولا
 افقسا ميساو نيببصن لوكس ملعت ايابرعاب لها نم يلاذللا 6# بهعوشبا *“

 .القاع اًمهف ناكو مسرلا ىلع نيادملا ةكرطفلا هل تدقعو هلع عامججالا عقو دلب ىلع

 معلا هلق يف تلات>ا نيريش نا لاّمو هبوريش هيبا ناكم ريشدرا دلقت همادا ينو

 لق مث ىرسك اهذخا ناك يتلا توبلصلا ةبشخ در ريشدراو هاشنادرم اهنبا هلتقل

 اه ريغ كولملا هللا مره قا ل دعك كالا ف رك نانو تمطو نككزا

 كام ىلا اهتلاسرب قئلثالا بهعوشا تذفناو ريئاندلا تبرضو ءاب, سانلا رسو

 داقت نم مورلا كلم بجعت رثكو ابادهلا تلبقو ةلاسرلا ىذاو بلحب هفداصو مورلا

 ءاضق ن« دصق ايف هعّمشو ةنامالا نم هحضوا امو هملعب سو قيلئالاب حرفو ةأرعا

 ةئنامالا ةحل هلا ماسو لعفف هدب نم برقتل نابرقلا سدقب نا لاسو هجياوح

 ل" ج6

 - . 5 3 32 3 5 .٠

 172,9١ يف هرظن دنع رهظو درجدزي سرفلا ىلع كلم مث ءهدب نم 0 ةعاجو برقتثو

 ثكمو برغملاو قرشملا يف طسسناو لاهشلا وهو ىبرإلا ىل :1١ يتلا. م عترلاك ءاهسلا
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 7 جرخو ىنوقرملا يب لمف اذكتعا نا وب ناطيشلا كب لعف الك لق لاقو ملكتو

 نم قالا ءاهب نا يرمعل لاقو اورف 1 71 ىلع ينبرضف دوسا بارغ هف

 لخدو نيرهش هدنع اورف ماقاو .هللا سانلا ركشو .هيز نم هارزتسا ام رذتعاو لخاد
 هللا دمح جرخو .اًيثك ايش نييلوكسالل بهوو مباعتلا نسح دهاشو لوكسالا ىلإ

 ىقبروم ىلا ذفش نا رمل بحاو .هتكلم لهاو اا دهاش اب ىتروم ثدحو

 كلمملا لا قياما هعم 5 نسلا فقسا سالم قالا راتخاف ذفنا 7

 ةكامملا لهاو داوقلاو كلأل اعدو بطخو مكاو لصوف .ةنط:طسقلا كرطفلاو

 كلم همزلاو .قاإلا ىلا ذو>املا نع اضوع برلصلا نم !ءزج هعم ذفنا دوعلا دنعو
 ليقف اًرامح كرف .مورلا كلم ىتتبروم رأثب ةبلاطلل اراد ىلا هعم جورألا سرفلا
 يف تا_ف .لمج ىلع دوعنو رامح ىلع يضمن بيرق رثالا لاقف .ةبطو ةلغب هيلا لي

 نفدف ىرجابب هل ناك ريد يف نفدي نا ىصوا ناكو .لمج ىلع هتوبأت ديعاو قيرطلا
 .تقولا اذه ىلا هب فرعي ريدلاو مسر ام كانه

 نيادملاب ملعت ةروصلاو ةماقلا يلم اًنافلم ناكو ناشيم لها نم 6# روغيرج *
 اكو ازاد 3 نم هدوع دنع قيلئاج ةماقا يف يردك ىراقلا نذاهباو شا نع

 روشرج نونموملا راتخاو نارعش لبيب بهارلا اشيدحرب ةماقاب ىصو عوشيربس رام

 نافلملا روغرج نيريش تراتخاو .هيلا كلملا باجاف هام نس نيبصن نارطم

 لخد الف .نينس عبرا هتدم تناكو ميساو ءاطالا هللا لامو كلملا رما اذه. تلاقو

 ترعءا نرريش نا لقف اذه بصنب تمد ام لاقق تمت ةليح نا ملع كلما ع

 ةمكحو مهف وذ اذه عمو هو رما هب كلما نا كشن ملو اهدلب لها نم هنال هرايتخاب

 20 حجيوف هرهاظ ا هئطاب دجو هنع ثحب الو .هتروص نسح هاو ويك هيو

 .نزحلا ىلا هب ىراصنلا حرف لقتناو منا ردلا عمج ىلا لام ىلثاللاو .اهاعف لع نيريش

 هيلع اهحرطف ةريثك اًنتك اراد نم ذخا ىرسك ناكو هيلع نعطلا (1) بطلا لصاوو

 فرز
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 هدب

 هالوتت وا نابرقلا امهبلا فري ةقث بصنت تنا مدقتت نيريشو ةيضقم كوئاوحو كل

 0 ماق ناو قرفتلا ةففاسأإلا تلللا او .ا نك ىلع صو كسفن تنا

 ريرقتل ارهش هدنع ةفقاسالا يتو نسلا فقسا سالم ماقاف قيلئالا نع ةباننلا

 اذه لئاضف راخا يقيدوم ىلا ىرسك بتكص نعضنث تناكو .هتعافشب ةعبلا حاصم

 هند نيب ةرعلا للى فروض روصنل قذاح روصع ذفناو هتدهاشم قاتشاو نالا 5

 ذافتا هلس هلا كو باحاو 1 هلا يح عوش) ر بس رام كلذ ند منام

 كيلضا اكان توف مولا ةناما وقتا اذه لولا كلا لاق فرت هكا 0

 هلاسو ةلصتم قيلئالا نيبو هنيب ةبتاكلا تناكو .اهءظعاو ىتبدوم اهب رسف اهذفناو

 .ةغاص بهذ ميظع بيلص يف هعضو نا دعب لعنف هيلا عيسلا باص نم ءزج ذاقنا

 نم ءزألا كلذ اذخا نريشو 00 2 مو امل هنا ايلا هباش نم بوت 8 هذفناو

 نوكحلا اهريغو نيصنو نزرا ىراسا نم هدنع نم قالطا هلاسو جيس بيل : ١ اهاكو ةييصتو نانا ع فراسا ردم هالنع م تالا ل

 كالا اورذ رام دروو .٠ لعفف مورلا نم سرفلا رسأ 5 نك قالطال أسس كلذ

 كقسأ نيو دوداتو لما ررثإ ذب رك داق ,لئاساو نكح لا

 ىلا ىيصملا يفد نانا. لوكسالا "زر وسيتم ارد كلنا كيو
 نم هفرعب ثا ىف - قل ىلع ةيرز باش اسلاح هكهاشو هل نذاف قلئاخلا

 ةكراطفلاو كولملا اورف لاق هفرع ىتَح هلع هل وخد دنع هفرع مو مورلا 35 را ير

 ك3 0 لا ال ل ا ءاريجلاو' يذلا ىلا نواح

 لحر لخد ذا هساجم يف ةففاسالا ةعاججو اورف ابو ءاتطاب ني نأ _ ةكرطفلاو

 هاف لوكسالا نم فرصنا ةنس ةرشع ةعبرا هل هدلو نا ركذف اًكاب اًخراص هنبا همم

 0ك ففوو همالك لطيو 6 بهذف هرسهبو هدفش ذل هدب دمو يعش انوقرم

 هباحصاو ناطيشلا تهبيو ملكتيو كنبا رصبي اورف ةولصب هناف فخت ال هل لاتف
 يبصلا رصباف بيلصلا ةمالع هيلع مسرو هبف يف هتبابس لخداو هننبع ىلع هدب دماو
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 ةنسلا يف قيلثاللا ينزرالا سبعوشبا حانتساو ءاقيلئاج هلعجي نا دقتعاو هتانا هتلعاف

 برضب رماو ايورلا ركذو هسفن ةئيم ثام ذا رك ايف ا ٠م ةسداسلا

 متحاو كذب اور مهل هابور حرشو عوشي ربس رايشخاب ىراصالا ىلا مدقتو سقاونلا

 ريتخاو هبلا مهرايتخا نوك نا مهرعاو رايتخلالا ىلع موصلا نم ةئلاثلا ةعمللا يف سانلا

 37 وه هل اولاقف موشال فقسا عوشل ربس مهيب ىرا ام لاقف كلملا لع ا ةسمخ

 فوءاضت يفو .هراتخن نحو ميرعصلا رايتخالا نع متلدع دق لاقف همست 1 مأتم

 كوللا كلف م هل نالوقب سرفلا نالغ يز يف نيمالغ همانم يف عوشيربس ىار كلذ

 نيلسرملا د>وو ميذملا ماذق ةعبلا ىلا هالمحو هايذجت هسفنل ارغصتس مئتماف كرف

 مصيب ال يش وهو اهدحا لاق هانرضحا هل نالوسرلا لاقف ةلكألاب نياككحم (؛) ب

 كولملا 1 نم ةينارصنلا هديلقتي هارشبو نينس عبس حلصي وه لب رخالا لاقو ةيسورفلل
 ريش رصق هلزاو نيناعشلا ىنات نينثالا موي دروو هاعدتساو ىرسكح ذفناو .هدناو

 لاقو مهسار يف هم نا ذيرج ىلا مدقتو ةفقاسالا رضحا مصفلا موي ينو ميرتسيل

 ةنماثلا ىلا ةمبارلا ةعاسلا نم كللثل اوعدو ضرالا اولبقف مكتّنس هب اومنصاف 5_0 ا

 فرو فاتن نا داكو سانلا محدزاو كلملا باب ىلا ريصيل جرخو نيزارلا لمعو ميساو

 ىلع رهقو بئاجعلا يل مضي نا كللملا ديري لاقو ىبأف اهكريل اسرف ذفناو كلما ىلا ريخلا
 تآذ كلرفأ كلل قالا 2 لو نيقطانلل تاق لاقو هللا ةملكب ريسملا نم اهءنف كلذ

 تنك نمل ائؤطلا اولاقو نيفلاخلا راسو بجعو كلذب كلا معتو هريسملا نع يفك

 1 ررعلاو عومتسلا ةزيخطل زادلاو# كلا ةردخ للا: لاكو اذه نو .مهلع اسئر

 هبشي يذلا انيكرب نالاو ندملا انتف تقو يف هتامف اب بئاجعلا مناص تنا لاقو كلل

 داسعو ءانبلا ساد راص نوواتبلا اهافن يذلا رجلا نا عيباتك لوق مص دقلو قاربلا

 نم هعنمو كلمل رضحو عضوملا ىل>او نيريش راد 0 كلملا باب لاا دع قع

 انرادو كلبا هذهو كلنا اناو اثانال اديبع اوناك كلمدقت نم لاقو هسار لبقو مايقلا

 فاي
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 اهتتكد ىتلا ةلاقملا هذبب لوق سروطسن ناك نا كلما هل لاف .ةفيعضلا ةنامالا .

 نحو انل متن هرك ذل ىنعم الف مور وهف اهريغب لوقب ناك ناو مور وه سلف .

 .ناعنلا تخا دنهريد يف ةرياا نفدو ةنس رشع ةسمخ دعب ٍفؤنو اذه ىلع فرصناو

 كالم ىارو امنغ ىىري هربا ناكو يرجاب لها نم ناك قيلئاخلا 2 عوشلر بس 7

 سرفلا داليب ةعبلا ىلع ةسايرلا نم هنم نوكي امو هب هرشبي همانم يف هسا لج هللا 5

 اهمانم ٍف ثتارو تاو هللا تانيش ه تحوز ربخاف هيدي ىلع رومالا قاثو هتليدمو

 راطرالو .هتدلوو سار لع اللكأو ه] ةديباس هللا لكم ف مال ْنأك هتدالو لبق

 ىلا كدب دم لاقو لضافالا نايهرلا دحا هرجزف هللا هدي د ىكب لكملا ىلا هوبا

 تاتي ناكو ايندلا تاذل هج عنمو لعتلاو رهتلل نيبصن دصقو .ريبكلا هللا نهاك

 .نوملعي ال ثيح ندم لوكاملا ةقفن مهعم مّرلَدو نابهرلا مم رمعلا يف ماقاو بوبجلا

 هدالوا توي ناك لجر هدصقو .نيئس سمخ هيف ماقاو نارعش لبج يف ا

 .كلذ دعب هل دولوملا هدلو شاءو لعقف .دلو هل شعيل هيلع لليصت نا هلاسو

 هيلا الشو يشر هسارب ىلع او هاكر رك تي وكس همازم ف ىو سر
 نيناعشلا ةليل قفتاو .اقوقد ينعي موشال ىلع افتسا ببعوشيا هماساو .ةياعراا اصع

 . ت4 رطل لازق هدي مفرو ةالصلاب جرخو بمشلا متغاو ديعلا نع قاع ميظع رطم 5
 ةفيوج اغا تالف .ثامو مقتلاف ذك لخد هنيب فلحو م دبعلا ىطمو دعرلاو

 تنماف نيركذ نيدلو تدلوف هتيرشو هيدي لسفف ادلو اهقذري نا زعو لج هللا ةلسم

 عزفنم ركفم وهو يار اهمج يتلا هشوبج عم ماطسب ةيراح ىرسك جرخ الو .اهاهاو

 هدمبو برجل مج هتبد مال اضياق ةماقلا ريصق اصع هديب بهار عش ركاسعلا ةرثكل
 هنا ملعف كدح اذه اولاَف مهرعشاو كلذ نودهاشي هنم نوبرق نذلا نظف هنواعملاب

 نع هربذتساو همانم يف هارو هننع نع صخشلا باغ باغ الو ميسم باحصا دحا

 ةنموم تناكو هتحوز نءريش ثدح ةيثثا او موشال 00 مم انا لاقذ ك4.قل
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 ذخاب هلاع ىلا مدقتو ةماركب مهيسارك ىلا ءانالا درو مهمركاف كلملا ىلع مهلك اولخدو

 دسألا ناكو .نيزارلا رسفو اًنيئاوق لمعو .سوجملا ىلع كلذ ظاغو رومالا يف مهار

 لك ىتبو نابقرلا_ نم ةعامج همايا يف رهظو ءنييسصن سرفلاو مورلا يتكلم نيب

 زيوربا ىرسك سرفلا كلم دلقتو تازهعملاو تانالا اورهظاو الوكسا ماقاو اربع مهنم

 5 هنواعو ةقيرطلا ليمج نسلا ثدح ناكو .هببا دزمرمل سانلا علخ دنع دزءره نبا
 3 اهجساو يقبروم ةنا جوتو هببا شح بحاص مارهب ىلع مورلا كلم يقبروم

 كلملا بحاو اا ا نيف نيستقتا مابا نفور نزين اسيا سب تناككابنا ,لاقو
 ماقو سَ درفاف لعش ناك م5 سدق نا هنم سقتلاو ةنن نع هنم كلذ له ملع نان 13 يق

 او ةكيالمو ا ولع كيلا ضرك اوروبا حور لوز تقو غلب الف سدقبل

 "011 _عوشبا رام ىلا يربك ديقئاف وتلا كلذ. ميج خرم ىرعت.نمقلا.جرخ

 رذنملا نبا نمعنلاو .ىراصتلا ماركحاب دازو ا ال لاقي جف مر واشف

 هتقيلف ةرهزلا كوك و ىّرملا دبعب ءافنللا نيدب كسمتلا ديدش ناك برعلا كلم

 عوشيربسو ريا فقسا نوممث هافشف 'يش هتنهك هعفن, لو ناطيشلا نم ةبرض

 ناكو هدعب نسملاو رذنلا هادلو دعاو رصنتف بهارلا اخزعوشياو موشال فقسا

 15 .ةعببلا لخد اذا هيلا نيكحاسملا مدقت عني ال ناكو ةيئارصنلاب است مهدشا نسما
 اهسقللا ءامشاو لئاسرو ابادبب مورا كلم ىقيروم ىلا بعوشبا سرفلا كلم ذفناو

 ناك يذلا عسمجلا ن نم نا كلملا هل لاقو .هتنترم تمظعو مركاو ايادملا هنم تلق

 وا لزت مل تناك ام ةّتاث عتلاقم يردن انسلو ؟كيبو بتكلا انئيب تعطقتا ةنوديكا#

 هان ىإإ نتكف يع نك ناو اغا رقال مكلاقم يل لا فتك نا ديراف ايش اهنم متريغ

 20 سدق 0 1 هترضحب ناك يذلا ِك كاس يعن اهارق ايلف ةقرشملا

 لعفف مهكر طف هسدقب يذلا نابرقلا نم وه برقتو هنم اوبرقتل مهتعبب يف نابرقلا

 لاو 00 لل ميا هعرجت بجي ال الدر تمرح 3 07 576 انا لاقو كلذ م 173,
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 ةدعو ةقرلا بارخا دعب ناورشونا تامو .نادملا موق لاقو ةريخلا, نفدو ٍيونو ةنس

 هدمب ساجو ءادعالاب هلغاشت دنع هدالب رثك 1 مورلا بارخا لجال ةبراسنقو دالب

 لوقت” يشن. هزلي طادلا اذا"( ساوبللا ناكو ”ىراضتلاب 'ةرينتلا نع" ةناكو هيا ةاذ يرق

 مصا يهف ةمالسلا بحت ةما ىراصنلا ناو بسح نيتماقب موقب ال كلملا نا مب

 ناك لاقزح مابا فو 0 يي مركب اكو مهب ءاقوللا كد

 اروفلا نر رهط مانالا هذه فو .تاراد اونو نوم كلمعتاو يزألا لاناد

 ةاعر ىلع زاتجا هنا لبقو فشقتو دهزتو بهزتو ةءارقلا مزالو ىوننن نم هلصأو

 ةشث لكاف لكا نا جلا ةاعرلا هوفلح طشلا لصوت“ اماف نيهار مم ان نولكأب

 سرألا هار املف نيبهارلا ربعو هيلع ربعو ءاملا ىلع هادك حرطف نابهارلا كلذ ركتاف مقل
 هيلع بذجو ا اًنسح الكه ىنبو .هلا ةدوصب هوروصت ةنيدملا بان لع د

 ا ىلع يبتو هافشف سردقلا ىف ىفشتساو هدب تفجث قيس قيراط يف برعلا دحا

 ايإ موصلا 5 ناكو ا ىلع اوداز برعلا كلم انا ا مظعو لصوملا
7 

 يسرك وهو أرسوفرب. نءر ريد ىعسو هريد يف نذدو حانتساو بسح لقبلا ايلا لكأب

 نيرهوجلاب لوقلا ححصو نيكحاسملا ىلا نسحا كلملا سويراببطو .لصوملا نارطم
 0 سرفلا مهدصقو ندرالا جورخب م مورلاو سرفلا نيب همادا يف 6 لطو

 ةريزج ” ههلكملاو فلا نيعبس يف هشيدج بىحاص يقبدوم ذفناف مورلا دصق سرفلا

 .دلو هل نكي مل ذا كلملاب هل ىصوو هتتباب كلما هجّوز هلضفو يقيروم ةعاجشلو سربق
 .نيادملاب نفدو تامو نيئس رشع ةساررلا يف لاقزح ةدم تناكو

 نيبصنب ملعتو اضاف ناكو ابابرعاب لها نم قيلثإلا ينزرالا 6# بيعوشيا *

 ناك هنال همرك,و هبحي كلملا دزمره ناكو نزرا ىلع اًفقسا ميساو رسفملا ميهربا ىلع 2

 بوبا ىععمو 7 2 جاشتلا موو لاو تام (لو 0 سشوبح رابخأب هبناك

 ةسايرلا هل اودقعو ءانالا رضحو سعوشلا سالجأب ر جاو كلل ملا ىهتاو ندفللا
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 ضرعو يسز رام ةيبارق انحوي رام يفوت تقلا اذه يفو ربقلا للع تومي تملا نفديل

 ١ كح مل ىحادلا لع توملا دارو ةءردنكسالا لهالو نوعاطلا ناورشونال

 ىلا هتمه فرص فسوي نا ليقو .فصنو نينس ثل' اذكه نائوملا ىو ا

 اوناكو عوللا سانلا لع قو ناتوملا مطقتا الو .هريغ الج هل فرع ملف قوملا نفد

 سونطسوي لامو .تفسختاو اهاهال اربق.تراص ندملا ضعبو نوعبشي الو نولكأ
 ناكو ةكاطناب ءانالا لبق ملو نيرهوجلا داحتا يف اًباتك لمعو يرواس بهذم ىلا
 هنم ىتكدتسا قدك خي -5 5 ماع دنعو .دسجلاب كملا ميناقالا دحاونأ لو

 ريفت مث نيمركم مفرصو نررهوطاب نعذاو هوثحابو مهذقناف قرشملا ءالع نم ةدع
 امقوو موقلا يف اناك يسز رام يذل انحويو ميهاربا نا لبقو .سوروذويد مرحو

 ؛0 فلفتساو هكلمل ةعساتلا ةنسلا يف هلقع ريغتو |.هترابعو اهلع نسحتساو مقوم لججا هنم
 هلا الإ وتو ناك نانلمزلا اذه: قو: ةندتس رشع ثلث ةتدم تناكو سويرابط
 .دعب نم داعو ىفعتساو

 00011 نب دك طفلا بدل تادقعو ارا نانا اذنمات ناك قياتاطاب دع لاقزع
 لمي كلا ناكو .يرام هسا نادملا ناك نافلم ىنعم يف ءانالا نيب ترج ةرجاشم

 لآ

 ن؟ رح
 فسوب ةنهك ّرقاو هيدي ىلع لاوحالا تماقتساو .نذاو هباب يف نذوتساو .لابقزح ىلا

 اًراخ هراشخا يف بجحت لضف الا رام د ا ع

 ءانالا عم هقالخا تأس مث انوناق نب نيشلثو ةعست لمعو اعج مج حج راوزلا ىلع اقتسا ناكو

 ه>لمق المج الاقتسا اهنار مم 0 هليقتسا نيبمصن 1 6-0 0 و الملف

 قلت( الا دعوو قلما لا هاك 3 فسخ فر لع نمانلا كحق ةيطخلا ِق مابلا ىل ع

 90 ناك .اراد حتت نم دوعلا لبق هيلا هذ يسم عم هتين صلخاو هلحي نا هدوع دنع
 هذسملت ةياماث انانطل ناكو انانحو دادخلا نب مهرباو بعوشبا ةنفالملا نم نيمصن

 رشع ىدحا هتدم تناكو ءاملا هنع يف لزنف ءوس ىندا هيش نم ريعب لانقزح ناكو



 كاب

 نا

5 

 ةيالقلا ىلا اودعصو تاعاس ثلث هخرك باب ىلع اوفقو ءاءبزالا موي سائلا رضح الو

 بالصلا مادق احورطم اًفوفلم هودجوف

 نيبصن دصقو نينانويلا دلب يف هماعتو بطلا مهفب ناك سرثقملا ** فسوي *

 رضحو هتلع دنع ناورشونال فصوو ءابب ناك نابزر؟ لصتاو كانه ريد ف 1 ماقاف

 ةكرطفلا هل تدقع" ابا رام حاتتسا الو .هراهظب سانلا عدتخاو هيدب ىلع يفوعو
 ثنث رمالا ردو اًتوناق نورشعو ينثا هدوعتل ةناثلا ةنسلا يف لمعو ناورشونا نذاب

 ثاكو ةكلاذملا ىلع ناسقلا دشو ةفقاسالا درطو ل هر د 00

 ناد دما لوط عمو ناملا تمششا قوس ”نكدفلا سو عهفرص لوقعلو مهنهتك

 تامو نابرقلا سادو فسوي لخدف هيلع سدقلل سلا يف اكبذم هسفنل فقسالا

 ناكو ةنناعنلا فقسا هن يناوزلا فقسا فرصو .هسح يف فقسالا

 راه هدصقو هلق 5 تو كلل" علا و ةيسرافلا ةغالاو يطلا فرعب اذه

 0 ىلع كلذ بعصف ةناصلاب كلملا باتكح هل زهنتف درعبراد فقسا لام

 #هنم هحياق تدبازت الو هتبطخ اوعطق سراف لها اذه م الو كاتكلا قرف

 1 عفتجا هاا وقلما ل او 7" نينموملا ىلع هتداهش

 قيلثاج هناب اجاهتحا عنتماف هتيكحل كلملا مدقتف مهتلاسر نهتماف هولسارو نينموملاو

 اوكشو سدقبو ميسي ناكو معيلا تفتلب ملو نيبباغلا عاتجاب نورضاملا ءانالا همرحو
 ضعبل بهو اكلم ناب اشم هانمم يف كلل يبصنلا يسزت برضو كلما ىلا هرما

 ىنمتسا ةكووم يف كفو 'هراد للا خد منا زاد ىلا راح انف لف نيكاسلا

 ةسمخ هثدم تناكو .قالالا فسوي نم م 0 لثملا دارا ام كلما 1 هنم كلما

 ةاشسو ةكاطنا ئرش دامق اهنك ةموعذم 00 ةمانا ىف ةناعجو هس ردع

 ىّتح طرفم و همأنا يف ثدحو ةصورأ ىمسش اهكش ىلع ةنيدم مي هنائو اهاها

 رفحي يذلا ناك ىتح تفاخو سانلا نم ايي تاخو نوتويو نوشعي سانلا ناك
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 نا هضرغ نا ماع كلذ كلما مس الف .هتلج ثَت هن امو هترازخ ىلع هتلمح امل رانلا

 ملع امل هعاطاف ءاضغالاو ربصلا ىلع قدئالا هلمحو .ءانبالا روج نم نولسل ال ءانالا

 لوقلاب مايا لتعا عيبلاو ةنهكلا ىلع قرط امل قيلئالا مومغ ترثك الو .هلوق باوص

 يللا الوم لضاف نيج وه ابنهنف “تام .ىلع نا انيق نموا .دتتس مايا يف تامو

 فرز هلمحو يفاراملا موصلا نم ةئلاثلا ةعمملا موي حانتساو راقولا زتجيل هنم هاا نيكي

 .ةئس رشع ةتس هتدم تناكو اريد هرب لع ىنيو اهفف هنفدو ةريخلا ىلا هذل' ىروبق

 ميهربا ناك هماا ينو يواهرلا امونو قيلثالا لاقزح مهنم ذيمالت ةدع هل ناكو

 دلب يف ةنيهرلا نيناوق تفرع همانا ينو .ادهاز اًملاع افوساف ناكو بهارلا ىناركشكلا

 نم تناكو يلالقلاو راممالا سكطو ةقطارحلاو نابهرلا يز نيب فلاخو سرفلا
 5353 7-0 نيسيدقلا ىقلو سدقملا تسد دصفو هلم ةزح دأب ِف ةزاعم ف ماقاو تارايدلاك ل

 ىلرأاو دصقو ليل هيفلإوب لا تاتقب ةنس نيثالث لوالا هناكم ماقاو داعو رص

 مهتم يقتل نا دعب د مانع مانصالا ةدابع نم مهلقنو اهلها ذل'و لاخلا دالب ىنع

 ريبدت يف دج طك ميب ةدع ينبو مهدرو متاع تانالاو ريكلا 5

 هتراغم هذساث بويا لعجو هترق يف نفدو الل هتوأت 7 ةزجب تامو .ةنهزلا

 هل ناكو ريشدرا ةندم لها نم اذه بوبا ناكو بوبا رمعي نالا ىلا فرعو ارمع لن رجح

 ام لف اندلا ىركفا اذه توي َ اي كان اهب ئاوإ كلا كالا

 نارفثلا معربا ر رام رع دصقو ةنيهرلا س و فرعو هدنع رفستو ميهربا دصقف يفومف

 يسرافلا ىلا د دق قركشكلا ميهاربا رام نئياوقو اذه ميهاربا رام رمابم مجرتو

 ءايدق ةنبهرلا سوخ هاملع 3 عشيلاو ايعشياو هقبفد توم دعب 00 5 هلا جاو

 20 .سانلا رعشا تند دق هتافو نا هلل نم هل 5 هوم 3 ىضرم ةدع ارباو

 رام عوباس رخا ءاعبرالا موي ناكو لالا مهفرعب نا ريغ نم تقولا يف هدنع روضحلاب

 هتبالق ىلا ىنمو مهدد نزارلا ددب نابهرلا ملكاا ذه لبق 1 دجالا قوثالا



 فاي

 رج 0

5-5 5 

 ها

 حيوف ءالا ئواضتلا ةنواعفو فلنا ةريرحب ةيمزلاو ف كاف قللئالا لع نم اذه

 روباسدنح لها ىلا بتكو كنتبعر نم دحاولا ةريرجب ذخوت تنا لاقو قئاثاكلا

 لاومالا ءابتجا قيلئالا مزلاو هناغفط ىلا ناورشونا داعو تتفق ةئواعملا نم رهعتمو

 يرام ةلع ئركتنا 6-2-5 نا فات مهعبب مده نعو مهنع فكل هباحصا نم

 .مهباذع يف يمهانت نم مهلا ذفناو هيف عفنب ملف هاطعاو هل ىبت قعابصرتا نست لع

 ةدهحلا نأب هباجاف هيد نع لاقتتالا ةلع نع هلاسف قيلئاهلل سوجلا ضعب ضرتعاف

 نا ا هت ئحيللدلا اوسوجلا هنم باطق ودعت ةيجاو تسلو ةبجاو هلل

 ىتح يسوجلا يدبب ذخاو يظر الص مسو ةيظع اًران مججاف يجوب كلا أمأ

 دقعاو: تفللغلا لكش ىلع يثمي قيلثالا ناكو برهت فيك رانلا ىري ناكو اهيطو

 ايلص هيف لمو ًالوكسا هانبو ةنالا هبف ترهظ يذلا عضوملا هاطعاو قيلثاا نم

 ناكو رافو ريئانس تببلا ىلتما بيلصال هعضو دنع نا لبقو نييلوكسالا بولق تف

 نا مهمرحو سانا اورهظ ىتح سيدقلا ممرحو تيبلا كلذ نوواب نيذلا نيطايشلا

 هل جرح الباسم قيلئاطا لاس نا لبق نما لجلا انعدام «تاكملاةاوبوكأل

 لابامملا :اهكخرذاف نان اهدي تيفو :كجترتت ةارما لاقف:ةلايس«نيولل قئثاطلا لاشو اهم

 كسماف .ثماط يمه اهدب يف اهتكرت ناو ءاملاب تفطنا اهنقلا نا رانلاب منصت اذام تشدطو

 قيلثاطلا لاقزح مايا ىلا ىقبو هاطعاف الوكسا هلمعي ران تيب هيلع حرتقاو باوإا نع
 لكب هءلع ليتحاو اديدش ع هيلع نزح هدلو هيلع ىمع الل كلملا نا لبقو .هددجو

 ةعوضوم تناك اًردق لاقو رضح نمل ةلأسم قيلثالا لاسف لعفي ملفولسي نا يف ةلح

 ردقلاو ردقال لوقت تناك اذام ءاملاف روب ءام اهيفو بطح اهتحت ناكو نوناك ىلع

 هلاسو::كلملا كعتصو :نبوملا تهف ابل لوقت تناك اذام رانلاو رانلل لوقت تناك اذام *

 ينيذوت ملف تت يب كتلبج سيلأ ردقال لوقي ناك ءاملا نا هباجاف مالكلا ليوأت نع

 بطملا اكشو ينيذوت ملف كرجت اف هبو تق ءاملاب يتلبج بطحلل تلاق ردقلاو
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 هعم هب ربعي نأ هلاسف فسوب ها انالوكسا طشلا ىلع ناكو ةلجد يف قروز يف

 اكو لاوسلا ىلا دواعو 000 6 حيد تبه طشلا نم جرخ 4 ده ملغ

 هلعاف هدقتعي يذلا بهذملا نع هلاسف مير ريشب ربعو هذخا ىتح لوالا لثم هقأ منتما

 حجرخو ءاهف مآعتو نيببصن ىلا ىطمو ةريلاب دمعتو نيدلا لوصا هفرعو ينارصن هنا
 5 امونو ةناررسلا مجرتي وه ناكو ةنانويلا هنم ماعتف يواهرلا اموت لصتاو مورأا نا

 لو ةثلثلا ءانالا مرح امزلاو ةينطنطسقلاب الصحو سوروذات رام بتك اعجو ةنانويلا

 مهدنع ميلعتلا هولاسو انا رام ىلع اهاها لقثو نييمصن ىلا ابرهو التقب نا اداكو العف

 اودقعو سولوف دعب ءانالا متحاف تشدارز راوع فشكو اًنسح همالك ناكف باجاف

 ىثشبا ماقاو ديك ةيفرتفو نيادملا يف لوكسالا بصنو ريبدتلا نسحاف ةقلثللا هل

 10 وكم نا عنمو مهنناوق ريغو مهنم ناك هن ال سو رمان ار قاس عوشيمارو نافلملا

 0 ه:م ناورشولا منكم ةهوركم لع اوعسف ةدحاو ةحوز قف ارتكا لجرلل

 نوكحي نا رظح نم لوا وهو .هتيعر روما ىلع صير> وهو نينس عبس ناجيرذا

 برضت رثكو .تازجممو تابا هل ناكو اليش مايا يف ىرج ام دعب ةجوز قيلثاعا

 نكايلاق ينلتقاف لبق تدرا نا لاقو كلملا با, دصتف كلملا دنع هباع سوما

 15 ةيسوجلا كتقرافم 55 ةعابس نايل دلو عنا كالا تيا كو
 عه كلملا رماو أثذعم 20 ديدخلا هدشب كلملا رماف 5 كعاتتاو

 يرسكد لتعاو .مورلا كلم نيبو هنيب ترج ةفلاخ مهبلصو ةفقاسالا نم ةعاج

 لوسرلل كلملا ةجوز تصوو ذفناف ابطتم هل ذفنل مورلا كلم ىلا بتكو ةيظع هلع

 ةكأطنا نم يبسملا يبسلا قالطا هتجاح لمجيو ٠يش لكب هضرعتل ةيده هل لبقي الا
 هديا كلا كلل) "'قطلق كلما ىلع تالصلا لوبق نم هعانتما ظاغو اذه لعفف

 عبشت ىتح تلاقو هأبا هتقساو بهذلا تكبسو هترضحا كلذ تفرع ايف .داعو ةر
 ناب كاملا ىلا يشدو كلذ ىلع اهلها هنواعو روباسي دنجب كلملا نبا ىصءو .تامو
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 نيب ماصخلا موو الش توم دعب اهلعف ءوسل اطققسا ناقلثالا ع مشيلاو ىنز

 نم كلملا ةجوز ملاعو اًنبط ناكو زاوهالا فقسا قزوي رمالا طسوتو اهيبسي سانلا
 موصلل امزالم 5 0غ 0 هيفا ىسز راتخاف هيدي" لع تنفشو ع نط نك

 ةعبب يف ليجنالا ةرضحب هب اضرلاب مهطوطخ سانلا بتكو بتكلا ةءارقو ةالصلاو

 فيفل ةقتلاف . هنذأتمسل ناولحب كلملا املا قزو ف و هذيماسسا ءانالا ىكدتساو ريئافسا

 دقعت نا ىدوو هتتباب السشش كلذ لجال هجوزو بطلا ةعانصب هتفرعمل ذاق هللا لامو

 فالي اذهو ريئافسأب ةكرطفلا هل اودقعو ءابالا نم موق هعم راخو ث دعل ةقلثخلا هإ

 ةعبب ىلا ىدم مشيلال م نإ يسر فولو كاملا ببطتم يفذريد 4ب ىعو ةداعلا

 # 3 ١

 ناكو اًمتسا دلب لك ىلا ميسلا مهنم لك راصو ءانالا نم هل متحا.نم. عمجو نيادملا

 .رارثالا كلاذب متغاو نيفلاخلا دنع ةيضف اوراصو. سانلا قرفتو نيحيذم هعب لك يف

 هلبق نم فقسالا ركشك لها لبقب ملو ةفقاسالا ميسي راصو دالبلا عشيلا فاطو

 عك

 رع 0

 ةلصتملا تاموصألا ةدم تناكو عشيبلا ءانالا مرحو يسسز تامو ةيظع نيو ترجو

 يرواس اومرحو عقص لك يف نويثانويلا ءانالا مقجحا مانالا هذه يفو .ةنس رشع ةسمخ

 شيلا نمار نيف وماشلا ًاينار يتلا ةعمملا يف ناك يسر ذيمايساو .هتميشو 5

 .ةعسلا امهداسفاو ةسايرلا يف |بيذاجتل امنا طقسأو .سبطتملا ىوريب ناك

 وهو هناكم راصو زاوهالا فقسا قزوي رام نقايذكرا بالا اذه ال6 سولوف ا“
 انارطم راص هنا ليقو عشيلاو يسز نيب هسفن لخدي ال نا ءانالا فآح نم ةلج نم

 ض6 يف هب زاتجا ناك هنال ناورشونا هللا لمي ناكو .ةقلثجلل ريتخاف روباسدنج ىلع

 نود نم هظّمت هبجعاف ركسعلا يققسل باودلا ىلع هلمح اريثك ام هبلا جرخاف ميظع

 :ةاليااولاك موقو نيرهش ةدم ةقلثإلا يف ىقبو كلذ لع هتافاكم بحاو هريغ

 روبعلا موي دارا هنا هناا ببسو هنيدي اك 5 ناك ريكلا أبا رام
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 لوصض ةفاكاو هدرو انمددم |دينو نخر بحمام هل نيرمام ارق نيح ىسزت رام

 سيقفا' مرح قيلئاجلا قاقا ناكو .تامو ةقاثلا يف ةنس رشع ةشنع ىّتبو .هتاح مايا

 هدعب كلمو .كلمل بهذم ىلا لامو وللا بهذم نع غاز ال ا ةنطاطسقلا كرطف

 ةرام مهلا همأنا يو نيرد هولا رارقالاو امال رهظاو مورا ىلع ء كلملا سوئطسوب

 جرخاو دحاو رهو لوقب نم عمجو هتعيشو 0 اوهرحف افتسا نورا هنو

 .ةده جبلثلاو دارإاو رطملا عاطقتا 3 يف ناكو مورلا ضرا نم ةقطارلاو نيفلاخلا

 نوعرا روصي اضيا متحاو 2 اومرحو افقسا نيثلث ملشروا كرطف انحوب مم متشاو

 00002 كالذلا لكأو تامو رصم ةيرب ف لصحو دالنلا : د ومرح امتسا

 دصق اذ_هو يذاربلا بوقع ير اس بهذم ىوف ىجورسلا بوقعي تنام[ تلك

 شاعو هعساب اعد نم رشتناو ةداصأاو ركو 5 لها هلوق ىلا لامو قرشملا

 ىفنو .اةلئاج هالعجو نيفقسا |هاعحو سجحروجحو سجروج هيكصو ةنس نيعبسو ةثلل

 نم يفن © 21و ماعلا ىلا مهن 0 و مهسحو ةقطارملا عيجج كلاما سونطسوب

 ماسالا 3 2 مهلا 0 المش جرخو ة ا وضعي فاوو نيرهوجلا ريغ دقتعب

 نبا ادبع رام هدر عب م نمو لعفف هنع نينفنملا جار ارخا نامنلا ىلا سوطسوب 5

 ّط مرحو اذا نيعبراو ةثلث ةنطالطسق كرطف انحوب عجو .هبهذم نع فشح

 هد ناكو نيتنس ىَقبو اهتفدو كرامنلا سينوذقام ماظع داعاو |هءايشاو بوقعو

 0 سوطقو رءأ بوقعو يرواسو ارطف اوهرحو ءانالا عمجو اناقتك ناكك شفا

 9900010 لا لا كلاس ىلع ةيلطع اةلزلز هتكلمم نم والا ةنسلا ق
 .ةعاطلا ىلا مهدرو مهلئاق نم مهيلا ذفناو كم مهلع اوماقاو نيطسلفب دوهلا ىمع

 ثلا نآَو غو دقت الو امو نيسّرا ةدم علا لثم ةمالع ٠ ءامسلا يف رهلظ همايا يفو

 فرعي ناكو مهنم هيبا ىلع ىرج امت اعزف شيلا ءاسورو هتوحا لتق هل هبا ذهمن

 0 كواعللا 2 4و ةفسافلا

10 

 نا

 تت ىف



 ب
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 ةلمرا تناك ةرسوم ةارثال د_ةع عاض همادا يف نا ىلقو .رثكا لمكتو لامكلا اذهب

 ذخا نم نهاكلا مرن مرملا ىلا ابعم تاو هتذخا نكت ملو هب اهتمبتاف اهبيلا لخدت

 0220 7 قشناو هدرو جرخ اًدرِح نا لق كلذ ليف نيش هدو الإ اذا

 فقو هل لوقي اصخت رح عج هناو دمال د ذاق 3 مانالا هذه ٍفو ٠ هرهظا ام لع هللا

 يل لوقي وهو تيا اذه لاقف ةعببلا يف انديس ةروص ىار الخد انث اهحتفن كاف
 اومزهف مورلا داعو ىراصنلا نع فكو ةدوصلل ديحش كيدي ىلع اهحتنا ينناذ فقوت
 نابهرلا با يناركشكلا ميهربا رام رمظ مانالا هذه يفو .اهوذخاو اهب نم

 نسي هلأ ماو يسز رام ذيملت مهاربا مم لوكسا ماقاو نيبصن ىلا داعو لضافالا

 ناك نم درو اهلها ذو 00 دصقو دعب نم جرخو ناطيشلا نم نيبصن لها

 درفناو ىلزالا ليج دصقو نابهرلا نم كربتلل انيس دوطو رصم دصقو نيولا دبعب اهب
 وهو نابهرلا هيلا ا تالالا عنصو ششكلا توقتو ةراغم يف ماقاو سانلا نع

 يذلا عضوملا ىلع كا 3 ناكو ناسنالا ىز ريغو راقسلا ضرف نم لوا

 .دا ا راطف آملا عم اهورجاف مهبلا عفدو اتميشا لمع هيلا لالا تركش | فرق

 .نينس سخن يتب ريد .ندلاب نفدو قيلئالا يو
 ناكو تنبو ةجوز هل ناكو يباب نقايدكرا راصو نيادملا لها نم ** اليش #“

 بجلاو بيطلاو برشلاو لكآلاو ل هعمجو مهاردلا هتبحم ةريثك هحباقم نا الا انلاع

 درو سائلا هباعو هدلو ىلا هءفدو ةعببلا شاه ذخاو مرا ىلع نيادملا ميساو

 هافش هنال زاوهالا فقسا قزوي ببسب همركب ذابق ناكو .همرحن نافلملا يرام هباطخل

 تناكو ٠عيبلا تنننو نوكرس ىلع كلذ لجال ىراصنلا ناكو هب تاك نم

 ةيعط 5 أموصربد هيومأم تاقف 5 قلل نع نودعلاو للملا عمم ىلع 00 هتحوز 4

 لثم 585 ف 2 نم و ا ناو كاذ لثم ةداع مهل ءاسنلاو ل رام

 فرص ىلع اموصرب مدو ءاوزنيزا بحاص ن 'دلروغنر رح ّ 0 انالا هو ا درو ةراس

1 



 هول

 ناورشولا هدعب كلمو .ملخ نا ىلا اودهتجاو مهئاسأ لجال سووا لع كلذ ظلغو

 وهو تشالرز بهذم نع لدعو ينام بهذم رهظف ىراصنلل بح افسلفتم ناكو
 سقلا امل ةنامالا يف (ناتك لع نيببصن نارطم عشيلاو .رينافساب ناوثالا ىنب يذلا

 .هنسحتساف هلع ضرعو ةيسرافلا ىلا قاقا هلقنو مهتاداقتعا سانلا بتكي نا ذاق

 5 ُسورودويد ذبل" سواودواتو يسزو اموصربو اقتلا مورلا دلب ىلا قاقا هجون دنعو

 مهام 1 ضير ل ىلع ناك هرعش نا ىتح ةداهزلا لاطا دق ناكو ؟4

 يسزو قرشملا ءايضب اموصربو قرشملا دوم قاقا اعدو مهارب نا ريغ نم مه* ساب

 نارطم اموصرب سرثقب نا ىلع مورلا داب نم قاقا داعو .هنم اردو قركملا ناش

 2 كسا ل اولاقو هوبطاخ ةفقاسالاو مورلا دالبب كرطفلاو ءابالا نال نيببصن

 ؛0 كلذ قفاو ناادملاب ّرقتسا الث فشكلاب مهدعوف ىلَق ىتح هكرطبب ىعس امل اموصر

 ان قلطي ال نم ناطاس يف اننا مورلا كرطف دنع هرذع ناكو كسماف اموصرب توم
 .ةنس رشع سمخ هتدم تناكو نئادملاب نفدو قاقا رام حانتساو هنم فاصتتالا

 نم ممس توصب ريتخاو دلوو ةجوز هلو نسلا ريبك نيادملا لها نم 6# ىباب *

 لو تكي ال ام ناكو ةنسح ةبطخ لطخو ةقلثللا هل تدقمف هراتجاب رماي هاما

 !5 ىلع اهتاسورو ةعببلا مدخ حوزتب ناو نيناوق افقسا نيثلثو نينثا عم لو ارقي
 لك ءابالا اوعمتجي ناو ةدحاو ةارعا مم لك اموصربو قاقا ىار ام ىلع مهتاقبط

 لمع همايا ينو .نيبصن ةنرطم عشوممل دقعو قالا دنع يناثلا نيرشت يف نينس عبدا

 ةفرشلا داعالا نم نينانويلا دنع نيناعشلاو ىلجتلاو نئادملاو نيبصنب نيناعشلا

 لم يلجتلاو يناثلا هبجع دعب توكمملا ىلا دارالا عم انديس لوخدب هيبش نينامشلاو
 0 نوم ناب ام هل لاق كلل ىلا امي يبا لخدو .رارالا عم هلوصح 4 65

 نسحا ىلع اهدوعو اهماق نم هققحن امل هلعفن اذه لاقف سوجلا لفي اذكه سيلو

 تراص ىتح اليلق الق تجردت مث ةفطن ًالوا اهنوك نم هل نيبو هيلع تناك ام
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 عبتي ناكو نيدصحت# ةكئالم هسلجم 3 رف اذا ناك هنا لابو .فشكيسز
 ناكو هسا ىلع يتلا ةعببلا يف نفد يسر رام حانتسا امو .هليواقا يف سوروذات رام

 هذيملت انحوب هدعو هتخا نإ - هدع سلجو .ةنس نيّتس ةففلملا ِق هسولج

 ةقاعنلا كلما زوريف تباطو طق ةعمسلا ماحا بحاص وهو يزاوهالا فسوب هدعبو

 سبل ناب بره ييداربلا ا نوقابلا سجمتو قلخ تركب مهنم لتقو مهلشو

 : سامشو سه فلا نينا وهن من ماساو جورس ف نا ىذمو نيفوصتملا 3 لع ةعذرب

 مهلقو مهساب ال ركتتفا ديدمحلا 7 موقب كلذ دعب مهنم رفظ كلما زوريف نا لاو

 هلحم نا ةهارلا هب ومأخت اموصرب جوت اكو لصوملا يثرش يف ةقاعللا نم م لّقو

 اذكهو اًقوخ هباجاف مهتداع ىلع ه ماركأ جوتي نا هرماو ميظع هردقو كلمملا زوريف دنع

 اهذخاف اهجوزتي نا هرماو ءانسح ةارءا هرضحا هناو ماربب نبا دادزمره نم هيوباب قل

 جرخ الو امل جوز ال نم عارض ذخوت نا رما ذوريف نا ليقو .ارس هلها ىلا اهلسو
 ينع كلذي هاضتقاف عهارد هلع رثنو تايقلا هل تدقعو نارطملا هاقلت 0 لل

 ا عايض تاذو: اح تناك ةهارلا هيومأم ن ناو باطلا ف هنأ هلعاو جيورت

 عييلل كلذ ل ع هعمأإ مقوي نا نارطملا تلاسف اهدع كلذ ذخوي نا -

 ضاسلا فوصلا قوف تسسلذ اهاعدتساو كلذ هماعا كلما نيل تحال نا اعفف

 اسنلا قه لاكيرلا [فرع اهنا كفو م هنا لقو .اهلقع نمو اهنم كلذ نسحتساف

 مهجاوزا توم دعب جيوزتلا ةنهكلل لهسيل كلذ ليف هنا لاو هيلع تطرش اذه اهناو
 لففلا اذه نسحتاو مابقلا نم هنوبككتر تك وقعللا بهذملا لع اًمالخ

 قرشملاب يجورسلا بوقعيو يرواس بهذمب نوداني نيذلا نوفوصتملا رثكو .نوندولا

 دملا ىنبو هايملا جرختسا زوريف نب ذابق كلم الو .اموصرو اهكلطصاو .ةفقاسا اهف

 ضعبلا عم ضعبلا ةحابا لاجرلاو ءاسنلا ةحابا يف تشدارز بهذم ىوق. نا ىارو
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 يف ماقا يرواس ناكو يرواسل ةنواعم ةفقاسالاو نيناريدلا نم ةعاج ىفنو دواعو

 تدسف ةنامالا نا اودقتعا مهنال هيف الا داملا نولقي الا وناكو يخاطوا باحصا هانب ريد

 ريدلا اذه سيئر تند الو .ةنودكاق عمج هررق ام ىلع ييسلا يف نيرهوجلا داقتعا

 سار ىلع هوكرتا لاقو هرفغم مهاطعاف كدع تونهكلا لبقت نم اولاقو اوراح ةاذولا

 5 اذه هتفقاسا ىارو ريدلا اذه يف يرواس ماقاو رفغملا مم اهولعجو هذب اوعطقف ماسملا

 لاق نم مرحو هتفقاسا يرواس عمججو ةيكحاطنا ىلع اكرطف هواعجت هل ٌةرصن بهذملا

 بوقعو .هتلاقي سراف ىلاو دالبلا ىلا ككاو كلملا سوطسناب ناعتساو نيرهوجلا

 ليم ىار الق اهرلا لوكسا يف. اموصرب عم ىلزتو ةنامالا حيوص ادق ناك يججورسلا

 ناو دحاو رهوج ا تبثاو هرمابم لمعو اهرصنو هتلاقع لاق يرواس ىلا كلما

 !0 لها نم يسز رام ببجملا ملعملا ناك مانالا هذه ينو .توهاللا رهوجب ا آلا

 رعاشو قرشملا ناسل هاممو هكرابو سوروذويذ رام دلت سولو دوأت ىقلو العم

 اموصرب هسلجاو ةنس نيرشع اهب رسفو نيبرصن ىلا اهرلا نم اموصرب هلقنو ةنارصنلا

 دصقو سوروذات رام عابتا زواجتي الو ملعيو ىرشو رسفب ناكو نافلملا الوبر ناكم

 رسف» ىتبو ارمام نيتسو ةسمخ ةبالث لاق هنا لقو هلع اوععسل راصمالا نم سانلا

 0000 0 دل ىمسف شارت هد ناك/اظرلاب هنود ندو الس نوسخ نوت
 فلتيف اهف وهو هتيالق اوقرحي ناب هفلت يف اولاتحاف بوقعيو يرواس ىلعو اهفقسا

 ريازإلا ضعب ىلا برهف كلذب اًنطاب ةدبحصلا ةنامالا بحي نمي مهناسق ضعب هرعشاف

 ناكو .هبهمااصح بعو اسنفسصو )!ةهيصموب اى بيج امص لاقو

 ناكو .رهوجلاب لوق نم موا ناكو يسز هما ادق ناكو هتخا نبا موا ةعف

 20 تارو ىبز رام بايب أموي هيومام تزاتجاو ةعمجلا يف اموي يسز رام روزي اموصرب

 راب هبشت يجورسلا بوقيو .اضغابتف اموصرب نيبو هنيب ترغاو هتدسممف هيلع ةحزل
 رام تاولصبو اهلها هيلع ناك امل نيبصنب ميلظعلا توملا رثكو .رمامملا ءاشنا يف يسزز
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 تناكو .هدب نم ةعببلا هللا حاراو هرش انندلا تنفكو هفسب هسفن لتقف اريسا ذخوي نا

 ةنهكلاو ءابالل قلطاو هبهارلا هبوماج جوزت اموصربو ةنس رشع سم هيوباب ةقثج
 . عمورتلا

 اضاف ناكو اهرلا لوكسا يف اموصرب عم ملعتو قيلثاللا هيوبابل بيرق 6 قاقا *#
 ىقبو نئادملا ىلا راصو اهرلا نم حجرخ اموصرب نيبو 0 ةرجحاشملا تمقو الو

 نيادملاب هل تدقعو ةقلثعل ريتخاو اموصربل ةلاسر ضقتتو هيوباب مانا ةدم انافلم اهيف

 ةنامالاو موصلا ىلع رمايم ةدع لمعو هوسبحو سوه ا مواقو هيلع عامجالا مسرلا ىلع

 داز كلذو رومتلاو ءانزل/ قاقا فرق اموصربو .د>او رهوملا ناب نيلباقلا ىلع درو

 7 اهرك اًعدخم مهلخداو نينموملاو ةفقاسالا نم اعج ممجن قاقا ىلع

 ةءار* انه 'اولعو اوراقت ةاوثلاا "زن * خلا | نوكلانإل عيب خال" كعكرفاو مهاراو

 ةيبرتب هنلز يفالتب ادبو رذتعاو لوو اموصرب كلذ ملعو .هنع يك امم هتحاس

 جموزتلا ناسقلا مزلاو مهب مق ناكو ىضرملا راد لمعو نيكاانسلا ىلع ةضافالاو مانيالا

 ميذملا نولخدي الف ءام اوبرش مهنا ةعببلا اورضح اذا نوجتحي اوناك مهنال مهبتعي ناكو

 ةلاسرب قاقا كلملا زوريف ذفتاو .قاقا نيبو هنيب لالا تىلصناو .كلذ 32 ملعبو

 اهتئاما ضرتعاو كلملا اهمركاف اضمو اموصرب هبحصو نييصنب زاتجاو مورلا كلم ىلا

 هبواسم اوددعو اموصرب نم اهلها ع نيبصن ىلا قاقا داع الو .ءانالاو اب يذرو

 هنم ىنورضحا قاقا مهل لاقف هتلعف يش ىلع كفاكا ال لاقف هنم اهوصرب فاخو

 اموصرب دعصو مهنيب صاو سدئر الب يبي نأ لمتحي ال دلي اذهف هفرصال اريخ
3# 

 0 . 2 د 2 ا توقعتو فئنواس تا لا انالا هذه فو كل َّق لاطاو تظحو

 دازو هبهذم ىلع ناك هنال كلملا سوطسنا سواجب هرما ىوقو اًندناوق لمعو نر

 بسلا ِف كاملا سوطسا ىلع سانلا بفشو انلحا ْس بولصم ترام رعلا اشيدق ف

 ةائد مفصتساو رذتعاو ةنامالا حيحص ناكو هشيج بحاص هيلع جرخو كلذ ىلا هللا
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 مهسوفت طبض منك« ال نيذلا نيناريدلاو ةنهكلا جوز هف قلطا سودوهنس نيبصن

 ماتماف انكروكلاو ناذلاوز نيش د ويسلاو صدا ل مزلاو .سولوف لوقب اجاهتحا

 مورلا كلم نوئيز ىلا هيوباب بتكو موق باجاو هوركلا مهيلع ىرجو اولتقف موق

 ةرفاكلا ةكلملا ىلا هللا انلسا وهو رصن تخب يف انئحا نب هلاق ام ضّرعو لاخلا وكشي

 بمصف زوريف ىلا هذفناو هذخاو نيببصن نارطم اموصرب لاتحاذ باكلا ذفناو ةرجافلا

 نازحش نأ هايف ةئم مع ملف هيلا رذتعاو هب هل فرتعاو قئلثالا اعدتساو هلع

 ذخاو .تام ىت> اهف نوكحي نا متاخلا ناش يتلا هعبصاب هقلعف لعفب ملف سما

 .ةداهشلا لجال ىنوملا رفس يف هسا مدقو مهدنع هونفدو ةريخلا لها نم موق هدسج

 اموصرب راتخاف مورلا دابخا هيلا قرب افيصح الجر هيوباب نم سقت زوريف نا ليقو
 وه 1و مورلا ىلا حرشلاب بتكو زوريف دنع هيوباب لاح اموصرب دسفا اههنيب مقو اً

 يذلا اعشاو هأرقف اًرضاح اموصرب ناكو هذفناو باتكلا ذخا نا ىلا فطلتق هف

 نا“ لاقو باتكحلا قرسف امدن رداب اموصرب ناو جرخم 4 هرسفب هيوبأب ةدرط

 بهذم ىلع ناكو كلملا نوال كلم همادا يفو .هيوباب لتقب زوريف رف فرح ايعشا

 اهف طقس ةذطنطسقلا ةيظع ةلزلز تناك هككم نم ةناثلا ةنسلا ينو ةينودككقلا

 قيرطلا عاطقل اسيئر اذه ناكو نونيز هدعب كلمو نوال تامو .لزانمو ةريثك عيب

 كلملاب هل ىصوو هبا هجوزو هشدج بحاص هلعجو همدخي مد قول نبع ىلغ- و

 رخا 2 ريغتو هلثقو داعو مورلا هنواعو نيتنس ىقبو كلما نم هوخا هذرطو .هدعب

 زوريف دوع دعبو .ماشلا داب يف ةيظع ةءاجع همايا يف تناكو سرفلا كلم حلاصو هرما

 ىراصنلا نيد لاطيا مارو هرش ىلا داع هسفن تناك هتمالس نا ردق كرتلا دلب نم

 مدهف هدوع نيح ىلا تارابدلاو عيبلا مدهي نا هل ناك نابزرع ىلا مدقتو كرتلا دواعو

 نم لجر ةياهلث هزاشحا يف لق دحاو مري ينو ىراصنلا برهو ادبع رام 1-1

 فاخو هباحصا.نم اقل اولتقو هومزهو هويراح مهلا هعوجر ءكرتلا ىار امو .ىراصتلا

 كب
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 ءا_زعلا نم ةدع نامزلا اذه يف ناكو .اع كلذ لكو تامو ليولاب داع مهذ

 راص يذلا دما فقسا قاقاو نييصن بارطم اموصرو ميرفا رام ذملت انا رام مهنم

 ءاشيذحرو اًلئاح

 له هيف فلتخاو رصرص رهن ىلع لتلا لها نم كرطفلا قلثالا 6# هيوباب **

 دحا مانالا ضعب هيقتف يهاذلل ابلاط ةفسلفلاب اًملاع امهف ناكو اسوجموا اقنح ناك

 ايونام كلعلوا تسيلو تلم#ت الا لاقو هارزتساف ةقلخ ةدرب هلعو نادملاب نيلوكسالا

 هذخاف ىفافلا ملاعلا هيوحي يذلاو ماعلا نم يتعاتق نوكي نا يني :, اذهو ىفارصن انا لاق

 هوبا ىطم يقرودب ادبع رام ريد نم هنا هملعاف هرعع نع د5 ل لا هاون“

 رئاس دعو ةععسلا انزتكلا ةءارق يف هسفن كو 5 ىلا داعو كانه دمعتو ريدلا ىلا

 نادلا هله ااتدئابك كا اكو ناطق رسل" عدكم ةنارصنلا يف هرما العو هلها

 ال نا رما زوريف ناكو 1 هك لام عمجو ةفقاسالا ماساو دالبلا فاطو ٠ .مسر ا لع

 ةعببلل امو هعم ام ذخاو هسح هرمال هتفلاخم هللا قر الو سئر ىراصنلا ىلع ماسل

 ناكو انيفن رق 'ىزاضتلا زوزيف ةكضقو,«نددطلا فا نكت ىبو تانوقعلا هب لحاو

 عمقو ىتح اذه ىلع مدل ىتبو راثلا كل بطملا قر رح 0 مهلاط

 ةئارقملا ن5 قيلئالا قلطاو كلذ ليزاف زوريف نيبو مورلا كلم نوال نيب 2

 نوئعطب ىراصتلاو ه_ةصو اورثكل كلملا ناعصا هوبا فاالو عاجاك وهو هلع

 اورثوي مل لامابو ةسايرلا بلط يف سانلا طاسبناو تونهكلا ىلع اشرلا' ةذخال هلع

 نولمعبو عببلا نوربدي نونموملا ناكو نالفو نالف فقسا اذه لاقب ناح ىتح

 مهويب ف نابرقلا نذإب دايعلا تسب نولخدب اينما ناك ةعببلا جراخ نودمعو

 ءارالا ممتحاو لا ريغ ىلع جم تاوزتلاو ءانزلا 7 ١ ةدهاشمل ةقئاسالا 2

 ريغ نيناوق اواو نيتاربابو خالاو بالا ةارماب جيوزتلا" اورظحو هيوباب ةبتامل
 : ز) 0 نارطم 0 ىتفتكتو هحاص يهم لك مرحو 4م ةققاسأب هنأت ممدأقو هذه
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 هعمو هناغ دحا هللا ذفناف درجدزي اذه ظاغاف .هلاع قدصتو عيبلا ىنبو هلهاو دقعاف

 راضحأ رمآو .ةراغم يف انفدو هتتباو هلتقو دعب ملف هلتقف لان ففاع أ ىّتحا شدج 4 8:

 هنع كلذ مطقت اذه هب لمف اكو ديدحلاب لكو لالغا يف لسالسلاب دشف نوي

 نحو ةرححلا متنا هباجاف رحاسلا نوشف تنا هل لاقف ذفنملا ماما فقوو هيلجرب ان
 نيربش سحو تدمخ اهلخد نيحن رانلا يف هقارحاب رمأف هاليوط هرظانو قلاخلا ءآلوا

 هربق ىلع ينبو لوالا نيرشت نم نيرشعلاو سمانلا يف كلذ ناكو هقنع تبرصو

 سيساذات سج بحاص ناك سؤاقرمو .هتاولصب هللا انظفح نالا ىلا اهطع اريد

 هوعضوو ميذملا ىلع د اوذخاذ نسجرس و امريد يف ءانالا مقتجا كلم الو كلا

 ريكحلا ملا عمجت ه:ةبارطتقالا ةفرلا'روثمأ راف كسا ذا تحل حورو هسار ىلع

 ةثاث بتكص تدروو الل ابالا نم يفن نم درو ابا نيتسو ةعبس ةيام سخ هغلبمو
 نيرهؤوِلا يف ىهذملا اوححصو نورضاملا هررقب مل اضرلاب هباحصا عم افقسا تدعو

 دزيره مصتخاو .زئاوجلاب ءآنالا فرصو سونانقرم كلذب رسو اهب رقب ال نم اومرحو
 اندم ذخاو كرّتلا دالد دصقو زوريفل ةكبللا عقيابفلو ماربم نب درجدزي دعب ذوريفو

 هملع اهلمع ةلجب اهكلس يتلا ةافانبلل قطع ف وازلا#ب مطق ةناثلا ةعفدلا يفو ةريثك

 لاق مورلا كلم سوناقرع ميكم صباخت يف'شاوقساؤ .اًريسا ذخأو كرتلا كلم ريزو 4 160

 ماا انملع بجي

 زوريف قالطا يف كرتلا كلم ىلا بتكو .هلهاو دياقلا كلذ رصنتو هداوق دعا

 لها ضعب نا لاقو .دواع ال نا هيلع طرشو نادملا ىلا ؟فارضتاو دلك نتكقو

 هنتيدم برق الو هاطعاو كلملا همركاف زوريف يدب ىلع سجمت ىراصنلا نم ىرجاب

 هنلا ذفناف درجدزيب ةعفد ناعتسا سيدشرا نالو انملا اول منال

 كلما قكدتشاو هءاكصا هدعاو تيما هيلا جاتحي ءىش دادعأ هتحوز لا ذفنا

 رضحو مسرأا ىلع سووانلا يف نفدو ةلدلا كلت يف هدلو تا برشلاو لكالل

 هامرو هقاخو هنأ عارذ ذخا دق رطب اذاو لكوي ام ل ديم هتنزعتل د دغ نم ا

 فب

 افا 0-5
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 موق باجا هريضو كلملا لجالو كرطفلا نوال ىلا بتك< ىتح مالا فقتن اولاقو

 يبو ةقراشملا» سواروق باحصا دعب نم ثككو ءاضر كانك كلذبا نتكو مهنم

 نيناريدلا سونايقرم بتاعو .ةيكمماب اوبقل مورلاو نويئائويلاو .هلع مطصلا ىهذلا

 اذهف تانامالا ررقتو مع اف ةداهزلا متبحا متتك نا لاقو صولروق عم اوناك نيذلا

 ولام ةقاعلا نم موق هزة :قوطتسلاو هنا سوناشرم دعب كلم الو .ةعسلا اسور ىلا

 يفن يف سيساذأت كّدج ةلكاش ىلع نوكت وا ةيمور ىلع كام نوكت نا ملصت ال

 مونقو دحاو رهوجب اهلك املا ىلع يطخي ناب هلامتا ىلا بتكو لعفف سيروطسن

 سيدقلا هلوق يف داز نا جبأ# بحاص هل نسحو دعصو تامو بلص هناو دحاو

 نع نيدوراملا ةيراغملا ءابالا ىلا ةقراشملا ءابالا بتكو .انلجا نم بولصملا ترام ريغلا
 ملاعلا روما ىلع قحلا مهكسف نم هولعف ام نوحدعو ةيزعت نسحا مهنوزعي مهيسا 7

 ىلع اًكرطف سوروذات ذل" سونابولف لعج تقولا اذه يفو مهل ةدعم تركنا

 ادهاز ناكو هنم لام ىلط ىلع كلملا لمحو كلملا باعصا ضمب هدناعو ةنطنطسق

 يخاطوا اوسرثقو افقسا نيثلثو دحا عججو .نونموملا اهادتقاف عابتل عيبلا تالا جرخاف

 تي دم ذخاب ملو هسفنب امل راص يذلا وه ةملكلا هللا نان لئاقلا يناريدلا

 هنا سونايولف ىلع اودهشو امج عمج ةيردنكسالا كرطف اروقسيذ كلذ فرع الو
 ثكمو ةعببلا يف يخاطوا اولق ةفقاسالا نم ةعاججو هوسرثقو سروطسن ةلاقي لوق

 عسجلا يف اروقسيذو يخاطوا كلذ دعب مدقتو تامو نيتاس ىفنلا ين سونايولف

 رام رهظ مايالا هذه يفو .ةايملا رفس ف سونايولف مسا بتكو ةينوذيكاتب عمتجلا

 كو ملعتو سلاب نماو ةيسوجلا قرافو ناواح لها نم ناكو دهاشلا نويشف
 همع مساو بهزو رصنتو اع اعدل ناك رد ةراغم يف دهزتو بهزتو قاذلح

 ايارداب ىلا ىضمو تازيعملا لمعو مالا وعدب نوشف جرخو معلا تامو ندزي

 ناولح لماع هيا نم ناطشلا حرخا عجرو سانلا د_عهعاو ناد:ساو اااسكححاو

 14 159,ط»,
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 اطخو سولروق ةناما ةكص كمالعاو كلا ريصملاب ىنرما كالملا كلل لاقف كلملا ةرضح

 بادضا لبو .ىلقع هلبقو ءابالا هيف رظن دق رما اذه لاقو كلذ نم بجحتو سيروطسن

 نا اولاقو كلذ لوس وهو هب فاطب ناكو ميديا ىلع ىناريدلا اولمحو مهتشب سولروقف

 ريد يف ماقاو ةيكاطنا نم ىطمف .هومرح ءابالا نال هسسرك نع سيروطسن درط كاملا

 5 سحمي نم هيلا كلملا دنع نيمدقتملا نم موق بتكو .سونارولفو نع ببكلا ناك ؟ 158,

 باجاف هلالا تدلو مم ناب لوقلا هكدرت ىلع هنولذس هتوشر ذخاو سولروق

 لوصف ةدع نم هللا ال سلا تدلو ميرم نا لوقب هنا ليجنالا نم مهاراف بجو اع

 ءابالا تفعضو .لختا حا دق كاللل اولاقو كلذب اورسف .درفتلاو خت بحا هناو

 اوبرهو اهيعبيي نمو نونمو سوادوق ىلع مرألا اود سوسرط ىلا ارضي نورا
 10 نيهذملا ا قاما ايدك نا'اهلك قرغملا نا "انحنو 58 ٠سوسفأ نم

 بهذم ىلع هناو روطسنلا قرشملا لها ىبس اذهلو هلوقو سيروطسن ىأر اوبوصف

 01 1 وان بدلا ةي دهم اهلك قزشملا نا: صاووق .دهاش الو ..نيتملل ياا
 قرشملا لها ملعاو لالا يف انحوي بتكو .اهادا مهفرع كلملا ناو هتلاقم نولوق

 ىلا سروق فقسا سوط,ردوات سولروف توم دعب بتكو .هعم نونميو هومرح مهناو

 !5 هذقني حلاصلاو بوت نا هلمل ررشلا تومي [دهع] دهج دعب لوقي ةيكاطنا كرطف انحوي
 ةفقاسالا نم اًعنج مج كلما سوناقر كلم الو .تارسحلا ملاع نم هحيريو هللا

 فالْلا لوزيو ةنامالا يف دقعي ام رقت ىتح انه نم نولوزي ال لاقو ةنودكلقي

 نيني تام ا نطالفاو سيلاطاطسرا باحصا نم فوسليفب مهيلا ذفتاو 4

 لومي امو صحتنا ال دلقتلاب لبقب اذه نا نولوق مهناف منال قمح سولروق لوق

 م ال مهنا مهلعاو هئاادي لدم مهيلا هجوو لقعلا هلبقبو قا سيروطسن باحصا

 نا فطاتف رسل رشلا ىارو اضاف ناكو .دقع يش نود نم سبملا نم نوجرخي

 ناقرفلا برطضاف .ارهوج سولروق باحصاو ا هونق سيروطسن باحصا كرتشا
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 تيب ىلا اوريطي نا مهل نككو ناجع هر رهظاو دوهلا صالخل درو هنا يكحو

 مهيدي اوطسبو سطررقا ةريزج رهاط يف رحبلا برقب لبج ىلع مهنقواو سدقملا

 كلذ فرعو اوبره نوقابلاو رجلا يف مهنم ريثكح طقسف حيرلا مهامحتل ةمنجالاك

 نا دعب مارب تامو ءاوئماو اورصنتف فارصنالا وا ةنارصنلا ممزلاو كلملا سساذات

 1 راجل انااا ائإ تم انما سود رت مس كا اسس ع سل

 وا سمشلل دولا ىراصنلا مازلاب راو مورلا نيبو هنيب ام ضقنو هسعنب بجاو

 ركب ىرجابب ادهشلا بيب يف تنفدو مهتنج تامحو سانلا نم قلخ لتقف لتقلا
 سوبحلا يف نم قلطاو ىراصنلا ةيذا نع نكف مورلا نيبو هنيب ممصلا مقوو نيدز

 ىلا كلملا سيساذات بتك سولروقو قنفروطسن رام. نيبإ ةرجاشملا عوقد دعوة ٠ مهتم

 هعم ممجف كلذ يف اورظنبل ةفقاسالا نم قفتا نمو هعدتس ةكح كتمان كرطف انحوي 0

 اوذخا نيذلا هباحصاو سولروق وو مهلوصو لسبقو .لّقاو ان نيّتسو ةعس)

 كلملا بحاص ذفنف انحوي روضح نيح ىلا ةرظانملل زمعلا نا | ةئيضفلا نم هتوشر

 ء 585. فاطلألا لخو اهسوسوتو اشرلا رثكاو .كلملا تخاو .ءايالا ىعدتساو هرما يذلا

 هعم نم ةمادن سحاو كرطفلا انحوب دورو نم افوخ اذه ناكو كلملا ةشاح ىلا

 نم ناجحا سويرطسن رام سيدقلا اومرحو اوبثوف برهلا ىلع مهمزعو مهلعف ىلع 5
 اواماتو هعم نمو انحوي درو عبارلا مويلا يفو انحوي لصي اهنيب سيدقلا ا يكن كلذ
 قحلا فلاخي سلروق لوق ناو نيحيلسلا لوق قفاوم وه اذاو سيدوطسن لوق
 لتواروق يوب كيري وطعقا هريس مازال لااا كامل يرق جك 2
 عنتماو هرا نع كلملا تفقواف هاشر تذخا يتلا كلما تخا قاعتساف ٠ نودغو

 كلذ لبسال كلما باب ىلا ةقرف لك نم ةعبس هجوتو اهنبب يش يف باطخلا نم *»
 نقباو .هعسو يغني امب اذه ىلع كاملا بطاخن صحا كرطف انحوي مهنمو

 رضحو .ىفنلا نع لاملا هل اولذبف نيناريدلا ضءب اودصقف يزكاب سلروق باعصا
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 اناو ةيردنكسالا ىلع اًكرطف ناك سلروقو .بابلا اذه يف رظنلاو انحوب رام جيلسلا

 هأبا هتيعو هذلا مف انحوي رام مما طاقسا نم هسفتا ال سانلا نويع نم طقس

 .مباسملا اوي
 ناعتسا قيلئالا انعم ثوم دعو نيد ىلع اا قيلئاجلا ابك تخبارف ا

 بهذم ىلع ريسي.نا هل نو هلام هاطعاو ةقلثملا لغ مارب, شيج تحلصي

 لاتحاو ةريسب ةدم ىتبو هوسلجا ىتح ءابالاو سانلا فنعم كلذب ذخاو ةيسوجلا

 ها طقساف 0ث ةعبلا تنفكو هعل> يف مارهب باحصاب اوناستساو ءاسورو ءانالا

 .قوملاو ءاحالا رفس نم

 سوط فقسا لابومش لاس تخبارف رام ةسرثق دعب قيلئالا عوشيداد <

 ممتعا ىدسالا اذغ بحي مارهب ناكو قشاجح بصن نم ىراصنلا نكمي نا مارهب

 ضعب هب يشوو ريب د نسحا رمالا ريدو بصنو عوشيداد بصن ىلع نونموملاو ءانالا

 دنع مجيابقلاب هوفرقو مهمرحو مهيسارك يف ماقملا نم مهعنم هنال نيسرثقملا ةفقاسالا

 لاس مورلا كلم سيساذات نيبو هنيب علصلا عوقو دنعو هبرضو هسيحب رماف مارهب

 ديو نينموملا هلاسف دوعلا نم ىفعتساو ثوبقلا ريدب ماقاذ ىضمو قلطاف هباب يف

 مرح ددجو نيسرثقملا ةفقاسالا ىوس ههوركم 2 ىعس دحا لك 52 داع دهح

 ةسمخ هتدمو ىصو !؟ ةريملا, نفدو تامو دادس ىلع همايا ترجو نيناوقلا تبثو

 ذنم ناكو ركشك نم هلصاو ىناركشكلا ان>وي ناك مانالا هذه ينو .ةنس نونلثو

 يف مي نا همانم يف ىارو ىرجاب دصقو بتكلا ةارقل امزالم اًرهاط اكذ هابص

 يدتغو نيطايشلا درطوو القد نيع ىضرملا ىربي ناكو ايناكتق ناكو نيسيدقلا عم رم
 فطتخاف فطاتلاب رصمب رارثالا ةدهاشم رثاو هرب_>رشتناف ريسبلا اذغلاب عيباوسلا يف

 <07 ىف نقدو لوألا: نيرشت نم موب لوا حانتساو إب وطلا ةاملا دعب داعو مهرصياو

 يدوببلا ىسوم مانالا هذه يف رهظو .جبذملا ةمدخ قرافب مل ةنس نيمبرا اناكتف ناكو

 افذب

 نآ رمح

© 2 
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 تدلو اهنا لاب ال لاقف هلا اونتجاواساتلا رخاشتو نانا "تلو ميرع نا اههف

 تدلو اهنا سيرانيلوفا نظ !م الا الو بسح ناسنا يس نأ لود دقتعا 6 انانا

 نم اهب ىلا تاداهش عم اذه سانلا نسحتساف ناسناو هلا نم وه اخيسم نكل ابل

 ىدهاو كلما تخا ناعتساو ةصرفلا سولروق دجاوف .ىهتنلا سولوف لياسرو لصجفالا

 كلملا تخا تفطلتو هترظانم ىلع اوعّمجاو ةكلمملا ءاسورلو ةفقاسالل ةللطلا اءادهلا

 ةفقاسالا درطو .تامو ةنس رشع ةبنم اهب ماقاو ةشبللا ضرأب ةيرب ىلا يفن يتح
 ىتلا بابسالاو .ةريثك نيفلاخلا ىلع درلا يف بتك هلو .همرح ىلع اوممتجي مل نيذلا

 578 ءارالا ماظع مم اهقدو بهذلا مم انحوب ماظعل هعمج هتوادع ىل. سولروق تعد

 نم نيناريدلاو بهاورلا هعنمو ةنيدملا يف اينو قاوصألا ىف يشمل نم نيناريدلا

 ًاساهش هدترو كلذ 0 سولروقو ةنيهرلاب اجاهقحا اًراهنو الل لاجرلا عم روضخلا

 ةيكلا "لكك ا هَنَقِرْمَأو سقلا هلوقي ام رخا بعشلا مجمل سدق اذا 3 1

 ةعبلا ءاسور روضح عنمو تونهكلا ىلع ىثبلا ذخا نم هعانتماو ةقافلا لها لع

 هبلطيو هلامعا يف ةعبب ءا نم سويرا باكا هعئمو سانلا رب لوبقو تاوعدلا

 قاطب نا" هنعلتو ةعبلا نم كلملا تخا ةدوص هجارخاو ةرظانلاب مهل هفشكو نيفلاخل
 بتك فنثلا انثا يفو .عبجلا نك تح هلا وأ يس نال هل جيسلا ىلع

 اهاندجوف سولروق انخا ةناما يف انرظن انا سروطمن رام ىلا كرطفلا ىناطسلق

 مانا ةرشع دعب ترخات ناف انبلا رصف الاو تلعف نافذ كنئاما انيلع ضرعاف ةحصص

 ه-ءم نمو ةكحاطنا كرطف انحوب رام اهلع فقو لاح هذه ناب باجاف .كانمطق

 اندهاش اذاو قهلل قفاوم هناو اكيسم تدلو ميرم ناب لوقلاب اوضرف ةفقاسالا نم

 ىلا تك سيروطمل نا لوق ه0 دا انحوب فوقو 0 .هأنرضح كفاح ُ 20

 ناطيشلا قوس ةلاذاو رمالا اذه حالصا هلسي اضاف اخلاص ناكو ةيراسق فقسا

21200 

1 156, 



 روباسيدنج لها نم امدقم ناكو مارهب مايا لوا دهشتسا مطقملا بوعبو ٠ سوجا
 مدنف فيشعتلاب هيلا اريك هلهإ كلذ ملع امف .هعفرو ةيسوج لا ىلا هلقنو درجدزي هرتغاو

 بهي نا هّلعل وضع اوضع هعطقنت رماف هيلا تفتلب ملف مارهب هعزفف ةنارصنلا رهظاو

 نيرشن يف هقنع تبرضو ماعلا نم هصالخ هلسو هللا ركش اوضع هنم مطق الك ناك

 5 ىبرجاب نارطم اهالبقع لتق همايا ينو .ردنكسالل نيثلثو ةيام عبس ةنس يف يناثلا

 بهزتو داولا منتماو بادجاذ سمشال دووعلاب روباس هبلاطو ًانارصن اذه دلاو ناكو

 هلاسو مارهب ةنبا ًاراو رجا, نم اًهلخ دبعو تونهكلا ةجرد يطعاو انندلا كرو
 د01 نا رطبلا هنايط نع داع مورلا همزه الو ءلعفف مهتيذاو ىراصنلا نع 5

 مارهب ماو 0 0 0 عيبا ةلا نارطملا اذه

 10 تدجو ىراصنلا ةنحم تلاز الف .لتقو اهب فرعي و 1 باوطو عييلا | مدهو ِهْلَبَقِل 5 155,
 نا مارهب بحاو ةطرخلا ةيعبلا ينب اذهو هنم ثلاثلا نارطللا انحوب مانإ يف إل

 مزهناو سرفلا لتقف هلاتقل هباعحكا سيساذان ذفناو هل مت متب ملف اللا سيساذات لبق

 رام ةكرطف تناك مانالا هذه فو ٠ .عببلا ٠ ءان 06 لا ةرورضلا هتعدو مارهب

 طيرخللا طاهرفاو سورودات رامل اذسلت ثناكو موصلا نبا هسا ريسفتو سير !ررلطقفل

 !5 هيلا ليك سيساذات ناكو مدالا روهشم ةيكاطناب اًنافلم ناكو ةنيطنطسق ىلع كرطفو
 مرحاو ةعببلا نم نيفلاخلاو عدبلا لها عنمو انيح ةريددت 0 1 0 هلسلو

 ة.يسويرالا عضاوم مدهو مهريذ جرا> نوتيديو قاوسالا نورودب اوناك نيذلا نيناريدلا
 كلملا ىار اودسفاذ كلملا ةمدخ يف موق مهنم ناكو ةمطنطسقب اهون اك يلا

 دعب دحالا موب كرطفلا 3 لكك نا اهعداع ناكو ةينازيد تناك كلملا تحاَو :هبلع

 20 ميذملا لخدتو 5-3 دع رضحتو مذملا يف اهتروص تناكو اهعم نم عبمجو نئارلا

 سولروق هدسحو .اهخا ىلا كلذ تكشف اهيلع بعصف كلذ عبج اهعنمف ءاهبخا لبق
 لاق ةبطخ ناسقلا ضعب بطخ مانالا ضعب فو 00000 عم هلضفو هماع ىلع



 الضاف ناكو نيناوقلا لمعت ال نا راشاف سراف نارطم انعم اهالبب عم نئياوقلا

 يف سانلا اومهو ا تامو هيلع اشذم قيئالا طققسف .اهالبب هيلع تفتل ملف

 اق ناحل

 ةريثك ابنتك لقنو ةيسرافلاو ةيئايرسلاب رهام ناكو سراف نارطم ناك 6 انعم **
 300 ع اهالبي مم هل اكد ال درجدز هي بمعاو «ةسراعلا لا ٠

 يف كلما لاوس درج دري شلك بحاص تلاسو ةعايملا هتراخا كيد ع اعل

 نا سائلا نظو ميساف هةتدخ 2 يسراف هنا هلعاو كلملا بطاخو اهياجاف هبا

 نم ةعامج هعمو درجدزي ىلا موي لخدو ءاونظ م نكي ملف هيدب ىلع ددجتل رومالا

 رصق نا م لاقق ههجو يف ضنلا راثا رهظو رانلا تيب مده ركذ هب رصي الف انالا
 نأ. ظاس كلذ سلا ىمز ةناجاف ءانآ اذكج بحا ام لعفي نا هتكلمم يف طلسم 0

 كلملا ظاتغاف .الف مههاذم نع لاقتتالا سانلا مزإب نا اماف جارخلاو ةيزإلا خاب
 دعت فلا لو انعم كات تفرش .لاوسلا نع تاجا ان[قللا لك 2

 هتعر ريدي هنا درجدزيب 0 سراق لا "اكعم ينو ٠ لعف ملف رفكلا هلع ضرع نا

 يف اقيلئاج هم نم مرحو جرخو ءاسورلا ضعب هذقنتسا ةدم دعبو هسحب رماف

 نا

 الجر نا مهرصنت لصاو نارجن لها رصنت مانالا ىذه يفو .هتوم دعبو هتايح 5

 ىراصنلا عومج دهاشو ةريملاب زاّتجاو ةنيطنطسقلا ىلا جرخ نابح هس | مهم ارحأت

 ةشدأاو ريمح نم قا> هدب ىلع رصننو هلها دمعا داع الو رصنتف منامي نسحو

 درجدزي ىقلو 1 مهنم لتقف 3 هل لاق يدوب لجر مهيلع كلم ةّوم دو

 داع انف هنونملب اوناكو ةرم لوا ماركحالا نم ىراصنلا هب لماع 1 سوجلا ةضخ

 تبعالاب 0 ناكو هدلو مارب كاع هل عادصلا هدواع لالضلا ىلا هت نم 0

 ءاملا يف 0 ا ل و

 1 مورلا ىلا ةذوقت دنع اذملا تالا نم اهالبي بعص ناك ام لوانتو سانلا
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 م ءاما

 ىلا ادبع رام هذفناو اًملاع الْضاف اسيدق اًدهاز ناكو ادبع رام ذيل 6 اهالابي **
 اريد ىنبف دّرفتلا بحاو لعفف مهرصنبل يننلا لاقؤح ريد نم برقلاب عوشبإا ةاكسد

 نم ةدحاو تجرخ اك قرف ثلث مهقرف اورثك الو ةوخالا هيلا متجاو تارفلا برقب
 اءرغلاو افعضلا ةمدخب لغاشتت ةالصلا نم جرت يتلاو ىزذلالا كاخد:نادع ةالص

 ةالصبو نينسلا ضمب يف ثنفلا مطقتاو"عضاوملا فوطي ادبع رام ناكو ءريدلا حاصمو
 هلضف فرع درجدزي ناكو بارايتخال سانلا 321 يا رام توم دنعو .درو اهالبب

 كنا انفرء رضحو, هتوم دعب. سرفلا كلل 5 ماقاو هتدعاسمب هيلع راشخالا توف

 دعبو ٠ .مهاسور ةلج يف هما امابعوأ ينبع مد نيسرغملا ءانالا ىلا كلذ ىهن
 مم مثاف درجدُزي ىلا دما فقسأب مورا كلم سيساذات ذفنا هسولج نم نينس 8

 ةدقلاو ةبالثلا نيناوق ىلع اقفتاو ةعببلا ريبدتل صن ىتلا نيناوقلا ددجو اهالبي رام
 ناكم يناردنكسالا سولروق ميسا تقولا اذه يفو ةعبباا ملصت بلا نيناوقلا ددجو رشع
 ةلالج ادب اهالبب 0 قاقا ذافنا ىلع ني ةافاكم درحدزي بحاو .الفوأت

 قرشملاب ىراصنلا روما نع ا سيساذأت هب 1 نسا لصو انو همارك ان هباكصا تاكو

 ةعب ددج ةلافرلا ىداب داع الو افرطو هلام هنلا مفدو فالتخالا نم مهتمالس هلعاو

 !5 مدصهو ىراصنلا يف درجدزب ةين تريغتو .هبحص ام ةلج نم هكا ةع بف قادما
 نسحا ىلا داعو يفوعو ئربف هيلع للصف اهالبي ىتدتساو هيلع عادصلا داعف عيبا
 هاضق لأس ىراصتلا لع ىرجي فوس اسمي اهالبي ملعلو ٠عيلا ءانبب ماو هتبانع
 مده درجدز داع هتوم دعيو .ةنس رشع عبس ك6 نيادملا نفدو حانتساو

 فقسا ادبع رام نياتقمللا ةلج يف ناكو اهظع ارما مهعم لعفو 0 لتقو عببلا

 ىراصتلا ناكو ةنحلا ردا .# ناك ران تبل ضرعت هباعصا نم أسق نال زاوهالا

 ةشمرأ قيرط قححا ةعافشبو هلعف ام لعفف درجدزي ظقا امم اذه ناكو 4 ىذأتت

 ىلليعل مع | هع اهلج قنا لاّمو .درجدزي ةعاط يف نمرالل لعج وهو نكح
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 اريثكحص نيش قرشملاب اودهشتسا نيذلا ءادهشلا ماظع نم انور مجو .مهواكرشو

 هنن هيسركما ىف نورافع تاب اهلا كلذ لعو مهل هدجو باتك لك حشو

 تقرفو برغملا ىلا يتابلا, ىنمو هب كرب تقولا اذه ىلا كانه فورعم كلذو

 تي ةنطنطسقب اوعقجا اوناك افقسا نيسمخو ةبام مم انورع رام مكاو .عببلا يف

 اسس ناك هباهذ نا لاقو ةداهشلا ىلع مهربصو مهتئيدو ورمل ل ةناما ةحص مبل

 5 هسفن يف اوراس ام مهاب صولخو مهعضاوتو موقلا ”ةلواه [ نم ]| ىار هنال ريذلل

 ليفتالو د 5 يف فلخ مهعبب ينالو مهئيادم يف سيل ناف 00

 ,. 153,3: رابخا نم ميلسلا اكول هلثود دامو 2 سواوف لئاسرو نضضالا 4 8 ام ريغ ىل

 تقيس ةفقو داعف هل نأ هب كاربتلاو.قرتشملابلا عوجرلا يف كلملا نذأتساو 1

 ٍِق مورلا ةقراطب نم قيرط فقسالا اذه مابا يف ناكو .قاقا هل لاقب لث ىلا دما

 ياونلا هذه ةفقاسا م ناسنا فالا ةعبرا اهز ةريزلا يحاونو أبابرعأب نم موق يبس

 مهدلب نم اوبس دق ءالره نانةوتلاو :انتاليسدلا تقالو انت لفضل لقتل لقع

 ةضفو بهذ نم هدلب عيب رئاتسل ةللج لك عاف مهصاخن الو لاا هده لع مهازو

 كرطف نم كلذ مقوف مهناطوا ىلا مهدد م مارتشاف مهرد فلا رشع ةتس كلذ نم عجاف

 .ةنس رشع دحا هتدم تناكو نياداا, نفدو كرطفلا قححسا يفوتو . مقوم خا قرشا

 لسقبلاو زيخلا ريغ معطي ال ناكو نينموملا قافتاب ةسابرلا هل تدقع 6 يحا *

 قاثجتي نا لبق رفاس هنال لافكحالا ميديو ريطلا نم ريسلا تقولا دعب تقولا يفو

 يف اناتك لو مهصصق بتكو روباس مايا عسلا ببسي نيدهشتسملا روبق فاطف

 حانتساو ادع رام ةصق حرشو مهنم دحاو لك لتق ببس يف امو ءادهشلا رابخا

 تسبب تعججو دهاشلا سوناءطسا ماظع تدجو همأبا يفو .رهشاو نينس عبس هثدمو

 ةعبب سونافطسا ماظع ىلع ىنبو ىراصنلا ناصو عببلا رو دادزمره دمتعاو سدقلل

 ؟ 1535. هدعب ميساو نيادملا نفدو ةبباع يدلي كا .ميارملا ايف ترهظو ةريك



1. 1 

1. 152. 

 بمصو .قحتا اهضوفو ةقلثللا نم ىفعتسا ومالا تماقتسا الف هب ناك عرص
 ديدش عادص نم كلل اًبضبا اربا اًثورم نال ىراصنلا م كلملا هقئاتسا ام سوجنلا لع

 هتلك كلما زاج الو رانلا هولخداو رانلا ةرارح من ةيوداب الجر ارزطنف“ هب ثدح
 2 هركف زتهاف عب لا ءانب هقالطاو ىراصنلا هبيرقت ىلع هيلع ةتاعو هل ةرجاز رانلا
 . 0 جرخاو رانلا لخدا ناب قلطت ناب اهفشكا انا ةليح هذه هل ىلاتق انورم
 كلملا رماف ملكتت نا كلذ دعب رانلا مطتست ل مث م اكتلا جرخاو اثورع لخدف لخدا
 .ىراصنلل ةبحم دازو رانلا تيب ماوف لتعم

 امود ىار الو تازجملا منصي القاع 5 ا, ناز نك اصرعوت بسن الك قي الك

 0011و نارظم :]ك .ىلا يك ومالا ةماقتساو ةنارصنلا عاّتجا نم هللا هايف َّ
 10 بيطتملا انورع عم هترضخب اومتجاو نيادملا ةعبب يف هلا اوراصف قرشملا ندم يف
 يناطخو يفعضا ةسايرلا هذمل عصا ال ينا نوسمت متنا مهل لاق نيقرافيم فقسا
 ىنولسو ىلاعتو كرات هلل هسفن لذبي ادحا 0 لج هلل يسفن تبهو ينناو
 هللا فشك دقق نالاو اهنم ةساررلاو اهعب سوردو قرشملا نم ةنارهنلا سورد نم
 مكس اناذ . فوللا لازو كراملا فقسالا اذهو نيكرابملا نيكلملا هرزاحن اًنكام
 لعد اا هما لج هللا هراتخي نم يريغ اهل اوبصنتو ةساررلا هذه نم ٍنوفعت نا
 000 ؟ لج كن تبهو و اذه لخت نيك ااقد لكن ٠ .كيديا
 هعم اودقع ىتح مهيلا رست لذي ملف .كل اديبع 101 ديادشلا ىلع
 نوكي نا هيلع اوطرتشاو مسرلا ىلع نيادملا روكذملا اذه قحساال ةكرطفلا ةسايد
 كلذ قححا لعفف هبار نعالا ل ينمي الو كرامملا ريشلا امون امو يدب نيب دولاب 0غ
 90 فتقسالا اثورع لزي لو .نيادملاب نفد 0 ةافو ىلا هلع طرش ام رثك *ك١ هافوو
 تقو هلع اوقفتا ناك برغملا لها حو ها 1ك ىرخملا لقا فرعي ' بيبطتملا
 مهتوخا نيييرغملا نا هوملعاو مهدنع هوتنثاو هم هولَقْف هنم كلذ نو مهعامتجا

 الب
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 كلا داعاال“ اللباد نلعتق هر اعنا رس ركل كا را و

 كيلع مسقي نم لك ناك نا هل لاقف ةصقلا هيلع صنق هرخات ببسل ادبع رام هيلع

 لخدف رانلا رونتلا اذه لخدت نا سناب كيلع مقا انف 0 م لعفت عسلا

 ىلا ىضهو هلها هلا مقجاو اريد ينبو هدلب ىلا الل برهو هرانلا هنع تجحرفناو

 ًاقلخ هلا متحاو اريد ىنبو تارفلا ىلا راصو اريد يبو ًاقلخ ذلتو ااكحا :

 هلغيش :قيلئاطلا اواو هزنت ا ضتاو نادم هاو كوتا اراها دلكو نيلشلا 6

 يف ةريزج ىلا جرخو مهدنع هرفغمو هاصع نك مهب ىذاتو قارحم ريد ىلع اققسا

 لاقف سانلا ضعب نم اًنطش جرخاو اهب اريد ىنبو اهلها دعو اًدرفتم ماقاف ةماولا

 لعفف ليمعتا يب ةيرب نارا اذه لما لاقف يضما ىتح ىنرمأت نيا ناطيشلا هل

 6 15! يش هلاق ام ةحب تاك تح ةريزلا كلت نم حربي ال نا هيلع مسقاف داعو كلذ 5

 نالا ىلا مث عت ١ :ناطنشلا»ةبويم«ناد لاقو رع او .ةزيللا 0 قرف: كمان

 هدالوا دهاعت ناشنم ضرا ىلا داعو ءانهاه كرظتتا 5 عوشلا دبع نير اب

 .حانتساف

 ةكرطفلا ىلع اصريوت د_ب دحا مدقب لو لكولا هريسفتو قيلئاطلا »6 اموق *#

 ف اغا أفيعص نيش ناكو نيتتس دعب بدتئاو 0 بمهوف لتقلا نم افوخ 15

 تدقمف ةقلثملا نالطب عم ةايللا نم يلا بحا جي سلإ ةءاط يف لَتْقَأ نا ىدانف نسلا

 كلم نيب علصلا مقو نينس سمخ هل يضم الل .ممسلا ىلع نيادملا ةعبب يف ةسايرلا هل
 ببطتم هللا هجوي نا مورلا كلم درحدزي لاسف سرفلا كلم درجدزي نيبو مورا

 هلاسو بهذملا ليج بطلاب 100 أنورم رام هعباو نيقرافص فقساب هبلا هجوف

 ةعبب تددجو هباجاف مهيد راهظاو مهبوسر ىلا ىراصنلا درو عبلا ءانب قالطا يف
 ناسقلاو ناهرلا نم اهيذ ناك ام مهلتقو اهأنا دوييلا مده دعب لاناد تح يف لباس

 نم درجدزي دلو فقسالا اثورم رام ارباو نابهرلا نم ةعاج اهيف بصنو ةدساعتلاو
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 هلتقو نينس ثلث قيلثالا ةدم تناكو ةيسويزالا اهنم ىفنو ةينارصنلا ةهفصم كمل

 .درجدزي كلم نا ىلا ةنس نورشعو نانثا سدر ريشي ةعسلا تسمو روباس

 يحاونلا يف ىراصنلا اصريوت لسار درجدزن كلم امل .ركشك لها نم 6# اصريوت *

 ةسائرلا هل دقمتو رهظيلف هلل هسفن بهو نف سيئر ريغب ةعببلا اوعدب نا مهل لحيال هن

 مسرلا لع نادملا ةعس يف هباع ةساررلا اودقعو اول اسش ل يسفن تبهو ا رطالاو

 ناكو مارهب هلتق يذلا مداخلا عوشيتخب نبا ةنواعمب عببلا رمعيو دالبلا فوطب ناكو
 ناكو مهيف جيلا مهس ذفنا مينم سلا اذاف مهوجريو مهحالصا م ار ام ةاطلا ىوادب

 بات ناف ةينالف ةل كدحا نم تفرع يناب مهيلع بطخيو سانلا ضماوغ فرع

 عبس هتده تناكو ةديدسلا ةقيرطلا ىلع اونوكل ةنبكلا دهامتي ناكو هسا تفشم الاو

 هما تناك اذهو ينانقلا عوشي دبع رام همايا يف ناكو .نيادملاب نفدو روهشو نينس

 ف ميساو هدلب لوكحسا يف رمتو ىراصنلا هأبرو ةعببلا يف هتقلا هتدلو الو ةناز

 طبنلا دب يف هدي ىلع سانلا رصنتو ملعو ةعاجج هيف عجج الوكساو ايظع ارد انو
 نايبص زبخ عاطقتا قفتا الو ابيلص رام ىلا رصرصب لتلا هبرق يذلا رمعلا يبو

 نينموملا ضعب مهل ذفنا نا ىلا نيموي اولكاو مهدنع ناكر يسي زبخ ىلع كرب هلوكسا
 هسحو اونكُتل ملو هلتق يف ةنويقرملا دهتجاو هرحسو نوقرم ةلاقب لض نم درو .ةطنح
 000 ىف ناروكأملا ايلص رمعو .مهسبح نم سما هصلخو نادملا يف سوجملا
 روت دل عضوملا يف ةريشلا لاثم ىلع ضرالا يف بلص رهظ ىراصنلا لتقو عيبلا

 ناكو ةيحانلا سيئر كلذب اولعاف اونككتب ملو هْيافخا يف سوجملا دهتجاو رصرص نم
 عيمجب ممقي ناكو ابيلص رام رمع يمسو نابهزلا هيلا عقاف اريد هيلع ىنيف ابياص ها
 دل مرا وجا مطقو اًقخ ذماتو ادبع رام سيدقلا هدصقو هيلا نوجاتحي ام

 دبع لصوو ةريللا برقب يذلا هرم عوشي دبع ىنب مانالا هذه ينو .نينس سم
 ىلا ىنم مائالا ضمب يفو .ماعتلل ادبعرام لوكسا دصقو ناشيم هدلب نم عوشبا
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 نم حري اًرون اوار ثلاثلا مويلا يفو سانلا هيلع نزحت ىتوتو .اهالاو امو ناسارخ

 نسحب اذه ناكو ةنس نيعبس ةفقسالا يف ىتبو ةنس رشع ةسمخ شاعو رهظو هربق

 ليقلا نفد ىتح ةيربلا يف يبنلا ىموم ماقم ىرجع هيالا يف اذه يرجو سانلاب هبائع
 جرخو رانلا لخد يليدلا انحويو دهاشلا سيجروبج رام ةامكو رصم نه جراخلا

 تام الو ورم ةنراطم لوا هعما كا 2 تام الو نينموملا ةدافال اذه ناكو

 ىراصنلاب ةبانعلاو ةنامالا ةنسح تناكو نيريش هتدلاوو هناكم هنبا دلو يلو روباس

 ةيردنكسالا نيجوا رام باكا نموهو اطيلش نبر رهظ مانالا هذه يفو .عيبلا ىبو

 الجر ارباو طبقلا ىلا راصو ايسويرا ناك هنال يلاولا هدرطو سوبرا باعصا دهاجو

 ذل'و يدبزاب دصقو نيجوا رام ىلا ىفاوو قلخ كلذ لجال دققعاو صربلا نم

 ةدملا هذه يف ثدحو .اريد هناكم ىنبو هنودبعب اوناك اًهكرسكو عضوملا اذهل نيرواخلا

 دازو ذومت رهش يف ميظع درب ةنيطنطسق يف عقوو برثلاو قرشملا ىف ةميظع ةلذلز
 هكلم ةدم ناكو روباس توم دعب اهلهاو مورلاب ةمظع اندم تقرغو ةميظع ةدابز ءاملا

 7 ىراصنلا ىذاو سانلا فسعف كلملا ريشدرا هوذا دلقف روهشو ةنس نيعبس

 سيساذات مورلا كلامم دلقتو هولنقو دص يف جرخ دقو هوضرتعاف "ع

 سويرا باحصا درطو سيلاو مهافن نيذلا ةفقاسالا درو ا عا 6و كا

 فقسا سوروذويذو ةيكاطنا كرطف سوطبلم مسن أفقسا نيسخو ةبام عمجو

 مهريغو اوزنيزلا بحاص سويروغيرجو | سون بحاص سويروغيرجو سوسرط
 سدقلا حورلا ضقن يذلا سينوذتام اومرحو رشع ةناعو ةناثلثلا ةناما اوححصو

 يف ىارف مبذملا ىلع اهعضوو باتك يف تالاقملا ممجو رهوجلا يف بالا ةاواسم نع

 تاو لردف فلا ةعسم ابنم لتقو اقنولاست دصقو مورلا كلاممر ياس 5 مانصالا توس

 سيساذات مايا تناكو 69 متصلا سيداقرا لكيه مدهو [....] .ةئس رشع ةعبس هتدم
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 بالا نا دقشي ناكو سيمانوا رهظ مايالا هذه ينو .ارمع مضوملا يف ىنبو يهرب

 مسا نكل ثلثنلا مسا ةيعلا ىلع ذي لا منن كو حورأا قلخ نئالاو نئالا قلخ

 يلي ناو سوبرا بهذم دقت نا هفاحا كلملا سيلاو دعا انف سمح يسلب

 رمي بحاص نانوي رام رهظ مانالا هذه يفو . ميناقالا يواست نودقتم يذلا ةفقاسالا

 مزاو دهزو ملاعلا حرطاو ةفسلفلاو بطلاب افراع ناكو نيجوا رام ذماث وهو رانالا

 قارعلا دروو تازهمم هل تناكو كلملا نيطتطسق ىلا برق ناكو ةولصلاو موصلا

 هيف نالا وه يذلا هرمع انب يريملا عيسلا دبعو نابهر هيلا متجاو انامز رابنالاب ماقاو

 ةرسب ريغصلا لكمملا يف رمعلا يف نفد يسلا دبع تام الو يريملا ادبعرام هللا هلقنو

 نيجوا رام ةذمالت نم وهو يدبزأب رع بحاص انحوي رهظ مانالا هذه فو . ميذملا

 ماتصالل تب ادق ناك ارمع ينبو سانلا رصنيو ىرقلا فوطو هخرك عدب 30

 هوكرتو سيدقلا توبات اوجرخاف نيطاشلا مهجر املا ببسي اوجرخ اذا نابهرلا ناكو

 هذه يف اباس نبر ناكو ءادهشلا تبب يف هونقدف هوّدرو كلذ لازو نيعلا ىلع
 |0001 | دمع تار نم نرجوا ام نر اراعع الق نار دعو ةناغ ةقالاؤطز مايالا

 (0 00 يدنا سواك ينم: نواصل ريثكأ نجوا انت ار

 دال كوالا ند رة ماووهإلا قوذزلابب اللوح راعلا/ انهت ناهز ناكر اويك

 حبذملا تحت نم آم نيع مهل عبن بهارلا نرس عوشيا ةولصبو سيدقلا احا لبحبو

 ناكو سونايرفوق رام رهظ نامزلا اذه فو .قونرزلا رمع يعسو بمعتلا نع اونغتساو

 ةسيدقلا اطسوي يدب ىلع هللا هبختناو لئاذرلا ىلع اًبظاوم ىراصنلل انذوم ارحاس اًقينح
 افقسا نيرشعو ةعست نم عامتجاب ًاوناق نيرشعو ةتس لمو ةيقيرفا ىلع انارطم ميساو

 اشرب رمهظو .مورلا كولم ضعب هلتقو اًهاخ دعو ةينارصنلا نع جتحي اباتك لعو 3
0 

 دالبلا رصنو ورم حلا هةحصتساو اهب ناك _عرص نم هتخاو روباس ةحوز ارباو سددقلا

 ذل”و افتسا ناكو هتذمالت كلذ دس قرقو قلخ هعتو دعو رامتالاو عيبا انو ؟ 140ه

0 

 ا رج

 2 حا



0 5-55 

 رح

 من

1 

 توص اذه كل انتبلا توص اذه وه ام هركسعل سوالوي لاق ناركسلا حاطصيو

 زربو هدب اهعزتناف ةياشن هتفاو ىتح هلوق مب 5 دوييلا هلتقف ا ىف نانا

 سانلا دوعبل هناكم سوناسوي اوماقاو هتفدب ىصوو يرصانلا عوشد اب ذخ لاقو مدلا

 ارغاماسلاب قه هع ايي رتقو مما فطر تلا قو رو مهنطاوم ىلا

 كك سدقملا تسد ىلع دوييلا ناعاو ةلدجلا ميبلا مدهو ىمصحت اي بورض

 0 يل رانلاب اهقرحاو نادمعملا انحوب ماظع جرخاف الد مدهن اًرابخ هنوثد

 سوقرم ذخاو مهسارضا تمقوف هلوح نه معطاو هدك لكأو هحبذو ىقتلا ريثك نسلا

 ريبانزلا هيلع طاسو سمثلا يف هماقاو لسعلاب هفطلو مانصالا تيب مده ىذلا

 قلخ هركحسع يف ناكو سوبسانتا هدب نم برهو .كلذ هرض اف ةذرب هل الاطم

 نيجوا رامو .ءادهشلاك سانلا مهمركي اليل مهلتق نم عتتماو ةنارصنلاب نوكسمتد

 هيلع ضرعو هسفن يف مظعو رامعالا ءانب هل قلطاف عرص نم روباس ةئبا ابا سيدقلا

 سوبساناتا حانتسا تقولا اذه فو .مهلتقو ىراصنلا ةيذا نم داعو عنتماف لاومالا

 هجولا يضو مالغ يسويرالا سيذاف رضحا تقولا اذه يفو .ةيردنكسالا فقسا

 اّمح يح ععسلا ناك نا لاقو لكحبلا ىلع هتروص بصنو جيذملا ىلع هب قسفو

 بمهارلا قمسا هضرتعاف هئادعا ضعب لاتَق ىلا ىضم رضاح اذه سيلاوو ركئس

 وه قرحو هركسع مزهو ىضف كاتقاو مجراو رفظا لاقف رفظت نلف ضمت ال لاقف

 هببسو ةريزإلاب لوك رم ينب مايالا هذه يفو .هيلع بهارلا قحسا ةوين تمتو راثلا

 نم رهظ ىذلا رونلاو فاجعلا ىار الف نيبصن داق نك دهان سارخ ضع نا

 يشوو اًداخ مهنم قاطاو ىراصنلا لق نم روباس ميراغ تسود لتتق دنع ءاهسلا

 نيجوا رام نبر ىلإ عدو هنكلم كزتو هتناعا هل لس ناكو قدصي ى روباس ىلا هب

 كريانو اوك 43 تترتب لانا ىف طخ داع ملف روباس هبلطف انحوي ىتسو دمعتو

 ناك ذم اماكوا بر هدعب نم قاوو هذ زا ِق نفدو تامو تاروعم هدد لع
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 ةينيطنطسق دصقو ديدملاب هليقتتو كرطفلا سبح دمب جرخت ةئيدملا نع جورلاو هفرصب
 اا ايا قرف رابخلا شنب نننلا ةياتك ىو الاكل لك ابها: ىلا كنك
 مالغ يزب ابزت باتكلا قرخ يذلاو .هوحتصتساف ةنيدملا لها جرخ ةنيدملا نم هبرق
 نم هجاث طقسو كؤملب ليولا لاقو ههجو لع هدب برض نك ال ىّتح همدخ نم

 فارش نم راتخاف هونفدو هل نوعماسلا هذخا مث دبشتساو بارما هتذخاو هسار

 ثبب نم دونيلا هاقلت جرخو هشيج بحاص هلعجو سواسوب هل لاق الحر ةئيدملا

 هيلا ايرقت هللا نم مهيلع ةمرحلا موحللا نم اولكاو ابل اوحبذو مانصالا مهعمو سدقملا
 نم اهزلا ةعس نسح هغلو 1 تذوب همده يذلا كسلا يب داع اذا مهدعوو

 ىلا فق نا باوصلاو اهلثم انتكامم يف سيل لاقو هيلع راشاف امدهو سونانببوب
 ناسا مهدعب اهرلا لها ا 8 هبار بوصتساو امال اند اهامجتو دوت نا

 سونانيبوب رماف هباتك اوقرخن مهتلال اً نوكتو ةعببلا نولسميو الجر نيعيرا ذفني هناو
 ينمي ةنس ةيام وه انكلم غلبم ناو ةايح وه ىراصنلا دنع توملا نا هلكاو ريسملا
 حوسللا مهتعبب اهرلا“ لها اوبتك نين ماب الف قرشملا وحن اوهجوتف ةرساكالا كلم
 نيبصن براق الث مانصالا هعم اودبعو اباها هلبقتسا نارحو نيطنطسق ىلع اوحانو

 رابحالا هربخو كلذل ن1 هحات طسو ىنع هتناوحرا قرف هملا هقنع سرفلا وح

 ا
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 ىراصنتلا فرصي نا رماف كالذل تبضغ ةملالا ناف ىراصن هشدج يف نال اذه نا

 نا بحا نم لاقو بطخ نيبيصن نارطم غولواو .اهرلا ىلا اوداعو 20

 كلذ فرعو قلخ هعبنف ينثنب الو نامالا كسمتدو ردابسلف امسلا تكلم لأ ينعبتي

 يف ىارو .ركحبسمملا ىلا دوعلا نم متتماو هرتس ناك ام ربظاو مهدصتق سوااببوب
 كانايا رهظت الو ركسعلا ريبدت ىلا ذ_فنا كلمف سلا لبق دق هل لوقي كلم همانم
 جرفاو مهتوق ملعو مورلا ركسع جرخ ! كيدي ىلع نموي قالا اذهو دوعتس كاف
 شوناملوي ىقات هباشن امسلا نم فتبي توصب اذاو ناسا علال نازلخلا غولوا نع
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 دويتلاوافيلكاو دؤلبلا] ىف. كمد كقسنيو 'كتكلم |قردق اذكها قع كتان كانك

 سجنبل اًنصح ةعببلا ىلع النا ىنبي نا انادبلاب دراولا سونابلوي لاخ نبا ىلع اوراشا

 ىراصنلا مقجاو ىرج اب سؤنايلوب بتاكو لعفف نيبارقلا ةكد ينببو ٠ لكبلا يف نم

 نبا مهنم كرطفلا بهوتساو اسفن نينا اولثقو روسلا اومدهو فهاورلاو نابهرلاو

 ملعتساو همجنم يعدتساو هيلع بعصف ىرج ام هبحاص ملعاو برهو سونايلوي لاخ

 ةمورب نا هلعاو هنم نوكب ام ملعب ال هرخا فو باغ هرما لوا يف هناب هلعاو هلاح

 ذخاي كلملا نيح دعبو امهنم الا هل متيال كلما 7 اهم نائكم الو اهناطنحي ناؤيش

 « هك. ال هنا مهلعاو جورألاب ابلها بتاك اهنم برق الو يف ءابلها ةارادم هل ىارو امهم

 ذخا ىلع مزع هناو هتحلال دبعب هنال ضاسبلا سل م مسرو مهلعف ىلع مهذخاوب

 كلذ كطنن ال اولاقو كلذ نم هوعنمو داوسلاب هلا اوجر جاتلاو كلما سنوب

 هيلا اوجرخو مهيذ اوريغو سنربلا ذخاو لعفف هبهذم ىلع ناسنا لك رقب ىتح

 لحجال هلع ال ةردق النا اهنهنم ةلعاو: كرظنلا | لتقرثاوأ ةليلطلا لاومالا 'قرفو

 سل هل لاقو هلتقل هرضحاو هراش نع رخالاو هئمي نع امهدحا نيذللا نيؤيشلا

 كل ةردق ال هل لاقف .نيلتقملا اسفن نينألا ببسي نكل حرفتف كنند ببسل كلتقا

 ساجو هسفنب دعصف هلوح رانلا مرضاو ىحاضالا ةكد ىلع هاقلاو هفتكب رعاف ىلع

 ىلع كلملا جنو مانصالا مدخو افنللا تقرحاف اهتقرف جير تبهف دانلا 50007

 ةمدظعلا ةرسملا سانلا هلبقتساف ةعببلا ىلا داعو هناكم اققاو سيدقلا ىتبو هسرك

 يرصانلا عوشلا نا ردقت ال هل لاقو هاعدتساو هبشعل سوالوب دواع ماي ةثث دعو

 ةححذلا ةكد ىلع اهداعصا يف اهمدخ لع تبضغ ةملالا امناو لتق نم لتقو كصلخ

 ملاعلا يف اثدخ كلمجيو كلبي يرصانلا سيدقلا هل لاقف كالملاب هدعوتو ةساجت

 مهسلا تمر اذا ةبشانلا تناكف ةفاس هاروو ةبشان همادق لمجو ميقاف سيدقلاب رماو
 2و

 ١

 ؟, 143,0: ه#اع كلملا مه اشف“ اين اهيدبا ن برْصلا تمقوا اذا ةفاسسلاو اهيلع مجري
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 تار يف هباعحا ضعب لاقف لَر و ضرالا ةركلا تقصتلاف ةطاوصلاب هنادم يف

 ىراصنلا بهذم هئم حرشتساو داعف بيلصلا هبش اهتازاب لع دق هتسب> يذلا بهارلا

 فرعو .ةولصلاو موصلل امزالمم ةلم 7-0 رمطا برشو محلا 13 0 منمو هماعتو

 مدهف داعو ةينارصنلا مسي ممزهو جر هداب يف اونامف برألا نع هدعاقت مورلا

 هنع جنك ناكو قدصي ملف زوباسا ىلا .هربخ ىبهتتاو عيبا اهناكم ىنيو رانلا تورد

 هملا ذفناف ةبوتلا ىلا دوعل ةدم هلع ربصلاو هراضحاب هرءاو هيلع اذه دبوملا ركتاف

 ناعم ناكو .مجريو عرج هرما ىلع اق فك هدحلا قدما ىذقت دعب نداقب

 تامو مجرو .هباق ىوقيل مجر فكو دهاشلا سونافطسا ةصق هيلع ارقي ىهازلا
 .هناركحذ اهف لمع همسان ةعب هيلع تنبو اليل هوتفدو هدسج ىراصنلا ذخاو

 مانصالا ةداع بحاو نيطنطسق ىلع ىمع هنال اشغل مانالا هذه ف رفاكلا سواملويو

 وزنبزلا بحاص سوي روغيرجو سويساناتأ .ناسيدقلا ناكو هب اوفحتلا نيذلا ةرحتلاو

 ِف مه م ما 5 ريصب له هؤريغل ا عمج هنا لاقو هم نورك دا اربذا

 بيلصلا مسر هسفن ىلع مسرو فاخ ىّتح مهتادوخبو مهحيارذ راتق مي مج

 نا هدتذر .ببس نا لقو . ميجحلا ىلا اوراص ىتح اوداعو رذتعاو هوخيوو اوفرفتف

 ةولصلا نم ا عنمو نيعلا كلما هيلع بجواو اهدحجو الام هتعدوا كلملا تخا

 ةسور كا 0 لا بتك نيطنطسق ةافو همنا الو بفهذلا مف انحوب لتقو

 ذفناو ةمظعلا ةسائرلا هل نككو مانصالل برقتلاو ةينارصنلا نع عوجرلا ىلع هنحي

 نيوياسوا عجو مهياع اسير هلعجي مانصالا مدخ ن اسير نينا هلا ذقناو اناده هيلا

 نم ددع ناكو .ةدملا رصق مهفرعو مج ير 1 مييلع بطخو سانلا

 ءاغلإ نيسمتو فن هعم ربص ٠ ناطيشلا مهيلع للوتسا نمو دوهللاو 1 نم مهريغ

 كرطفلا مهاصو ا لوخدلا نم نوباوبلا ممن ةعببلا ل دروو رفاكلل اوداقناف

 لوا ناك هل اولوش ناب مهرمأو ةهفرظ 0 هلا اونو سيدقلا مهلا جرخو
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 يعاصرب نوعه تخا نياوهو ءامسا ةعبزالا وذ هريسفتو قيلئالا ع نيوّشعنرب <

 نيكموملا: مب .لرتم يف اًرسا باو حالبملاو_قعتاانواروهشس تاكد كداب لعل قم

 ناكو دالبلا ىلع ءاسورلا اًرس ماساو ىراصنلا ىلع بئاوتلا نم روباس هيلع ناك ال

 هراكحمللا تاصتاو ىراصنلا سجمت مهانفا اذا هنا هنم انظ ةنبكلا دصقي روباس

 ةبام نيتمفد يف مهنم لتقف يسملا مسأ نييعدم اورهظ مث مهراتتسا ىراصنلاب لاطو

 قلاب, نيطفو .ءاسورلا ةعاجو سالط,رام ديشتتاو امنا: للا َنيِءلثَو فن ليلا

 سحو هدقو هسحو هنذا ريغ هتساير ركئاف ةسماعملاو ناسقلا نم ةعاججو نيعشنرب

 دحا ةدم شطعلاو عوجلاو فينعلا برضلا مهبذعو ةنيكإ قامو مع دقو

 ةسايرلا لذبو هلسارو رمالا لوط نم هوناع ام مظع نم اذودسا ولا ماسك ادع

 ىراصنلا لتق نم ترثكا الك لاقو سيدقلا هب ازهف الام هل لذبو ةسوجلا يف 0

 2 0 مم و ادق عم ةثاثلا كنالوا هعم لتقو ارشدتسم نوع لتقف ثمحب لتقو اوكا

 قم اخ نموجلا :لاقف ضفب لع مهضعب عقب ناك ىتح هتدهاشمل ىراصتلا نم قاخ

 هستكأو روباسيدنج تاج ىلا زاوهالا فقسا هعم ناك نمو هنفدو داو اولتق

 نيمشعبرب ةدم تناكو ىراصنلا ةسابر لطبتت قلثاج ةماقا نم رذحو هباحصا ىلا

 فذ

 بحاص نيدزل لع بوو روباس ظاتغا درج دْزيل مورأا كلم مزه املو .ةليمازرشع 0-5

 نيمشعبرب لتق دنعو ىزاصنلا نم قا>و هلتقو هبذعو ةنامالا نسح ناكو هتروشم

 اورسكو سائلا اورصنو اوقرفتو هسبح يف اوناك نيذلا ءانالا ةعاج ركفا انعم هتاولص

 مانا يف دازو قلخ نيماعتملاو ءالعلا نم هف ممتجاو امظع اريد مهيلع ىنبو مانصالا

 ىلا ىرجاب نم روباس هداقو سوجلا ءامظع نم دهاشلا غدرق ناكو .يسز رام

 هرشبي سيجرس رام همانم يف ىارذ سلا هفقناو هتعاجشل ىراصنلا هفاخو نيببصن

 نلف قازك ابورلا للا تف ل ههابتنا دنعو هبل ناك ءان ماّتتسا لبق رصتتي هنأ

 بعلب جرخو هس رما هلا راص الث هرصنرو هيلا ىضمي نا همانم يف سيبلا عوشبا
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 هتلعح دلو تفزررو انيذل ب نا هنا 7 ترذنو ةشارصن همأو ايريماس هوبا ناكو

 هموم اولي هناك همانم يف اهحوز ىارف رشع ةنثو ةباغلثلا نامز يف كلذو انارد

 ” لق اهيا تدلو.اله نتا نا, ىلا هن قفزت هتحوز ل و .ه هدو. بتسأ ىح

 ناطشلاب رفكتو ةغصلا لبقت دمعتلل لوش نا نهاكلا مسر ناكو هدمعل نهاكلا ىلا

 ىارو ميسا اذا فقسالا ىلع لاق اك سعع ريشي هللا ةعبب عرا لاقو كلذ نع يق

 .هتييبش يف وزنيزا لع افقسا ميساو .هتيفقسا ىلع ىنف هيلع لح اهظع ار ون نهاكلا

 ناكو .ةننيئاب ريبكلا سويلبساب عم اهلمثو نيينانويلا مولع يف لضفلا ةباغ ىلع ناكو
 دوا الو داعلا عم بوتيف تاوبشلل راسكتالاو ربكلا دعب الا ناسنا دّمَس ال اًيدق

 عم ةغصلا دكا نا اورماف ناسنالا رع هعم تاف امر كلذ نا ءانالا ىارو اطل

 هلع ذخألا وهو هميلعتب موقوو باوصلا لمف هنع نمضتي ليفك هل نوكيو يبصلا
 .ةناحورلا ةناثلا ةدالولا با هنال انآ ىتس بجاولابو ةيدومعملا با ىبسملاو داهعلا يف

 .يناركشكلا الا رامو نوبرب عوشيا مهنم ةعاج اهرسفو ةريثكح بطخ سوغولواثاو
 كرطف سيوذقام مهبحاصو ةِنوذيقاملا نامزلا اذه يف عدبلا باحصا نمو

 بتك سورودات راملو قولخم حورلاو بالا م يلزالا نئالا نا دقتعاو ةنطنطسق

 :هتضقانم يف ةطخ 0 همرح ىلع افقسا نيسمخو ةبام عم مم مثحاو هتضقانم يف

 قولخم نئالا نا دقتعاو ةنيطنطسق ىلع اًكرطف ناك و نامزلا اذه يف ربرظ سمانواو

 ةغصلاو نهدلا» ةحلا 0 ثرلاثتلا نود نم يسم مسأ نوكت نا تجي ةغيضلا:ناو

 ناطقلا ريح نم ندبلاب لفاسا تناك ذا هترش كلاو.ناسنالا' سار. نم نوكت ءاملا
. 7 2 3 

 ناكو ةيردتكسالا نم سيرانيلوف ربظو .اهتالبوأت دسفأ هنكك نتكلا نم اشريني ملو
 نبالا نم مظعا بالا ناو تتارع ثيلثتان .نا دقتعاو ءامدقلاو لئاوالا مولعب اًملاع

 تمماق توهاللا ناو ةقطان سفن ريغب امدح كراش نئالا ناو حورلا نم مقرا نئاالاو

 .نيسملو ةياملا ممجم يف ءابالا هومر احاكو أبرشو الكا ةرخالا يف نا لاقو اهماقم هف

 فذ

 0آ مرح
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 + 1لقم (ةكب قوفراز نوت اوك نك هقروتكسالا كل له م كا ا رار دل

 سوردنسللا تقولا كلذ يف ةنطنطسقلا كرطف ناكو .ةنس نيثثو ةناث اهنم كلم

 هذبملت لوف لعجي نا هتافو لبق ىصوو رشع ةنناعلاو ةياغلثلا ةلمج يف ناك نم وهو
 لعجو يسوبرالا سيباسوال عباتلا نيطنطسق دلو هاو نيتنس هناكم لمجن هناكم

 امهدرب هبخا ىلا ىتكف ةيمورب التو ها ىلا يلوفو سوبساناتا ىضف .هناكم اذه 5

 جتحي ارمام لمعو برهف سوبساناتا لتقب رماو ىلوف ىفن هوخا تام امو ارهق امهدرف

 ةسويرالا رفظو .ةحصاولا لئالدلاب كلذ مصواو ديرشلا كلملا نم برملا يف هسفن نع

 .نينس عبرا ةسايرلا يف هتدم تناكو .هوقتخو يلوف
 نم لاّقو ىرجأي لها نم كلملا قيدص هريسفت يسراف مس الك تسود الك

 لتق دمب ةعيبلا بيقب الو .قيلئاللا يعابص نب نوممش نقايذيكرا ناكو سوسلا
 لو الضاف ناكو اًرس ةكرطفلا هل دقعو حيسلا هسفن بهو سد ريغ 0

 ضهعب يف ميساف لتقلا ٍفوخ نم مهيلع متت و ءانالا اهامع ةعرقب هسا جرخ هنا

 ربصلا ىلع نينموملا اوعجشو اوجرخو اريثك ةفقاساو ةنراطم ماساو نينموملا لزانم

 الين و نوع هقاتم ف ىارف هيلع ضبقو نيتنس دعب هرمأ ربظف روباس هراكل

 6 1438»- فرعف انا تدعص 6 دعصا تسوذبش اد لوقب وهو مآس ارنب ط افقاو 5

 نورشعو ةنناعو ةيام هعم ذخاو همانم نم مايا ةثلث دعب ذخأو هب اوقعاو كلذ نينموملا

 ةيلاظم ايدو رشا ني اره" او رلاو ناهيرلاو ا ةسماخلاو ناسقلا نع اجدد

 000000 ةيام مهنم نابزرم لتقو اوسحي ملف سحغلا

 ىراصنلا ىلع ةسايرلا هيلع ركتاو ةيسوجلا هيلع ضرعف روباس ىلا نيادملاب بهاورلاو
 نمو هلثقو هنم ظاتغاف رحبلا ءام عطقتي ال ام مطقتت ال ةنارصنلا هل لاف هنذا الب
 هرهشا ةسخو نيتس هثدم تناكو ربشا ةسمخ هنسح نا ده راذا رهش يف هعم ناك

 تاهالاب مكتلا هريسفتو سوغولو أت ظقشسملا هريسسفلو سوب روغيرج ناك همأنا يو
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 نوم#و .ةهوملا لوبق نع هقنع مهدحا وأب و هلوق ىلع نموت ةعارجلاو اوعدب

 مننلاك مين ةعارجلاو ِهيَدَح ىلع هعومدو .يسسحع ي) اهلوا يتلا ةينملا دركي

 رام ىقبو مهسوؤر ىلع ةيوسلاب امسلا نم ةطحنلا ناهيتلا هذه نسحا ام لوقب وهو

 ٠0 رد رهو نوت اهبلا لطف .اننح دل ,لاق نيك ليك اههافحا نانسسقو نوم

 اعدلا رثكاو هدالوا دحأب همجي ا يذلا جيسلا ركشو سودرفلا تلخد دقو ةظا هل

 ةعمج يف كلذ ناكو .انانح هتبرت لعجي نا لاسو .هيف لق يذلا عضوملاو ماعلا لهال

 دسج اولمتحاو ثادحالا نم ةعاج لبالا يف جرخو .ةعساتلا ةنسلا تناكو توبلصلا

 ىلا بارتلا تعمجو ةفصاع 6 تقولا يف تبهو .نوفئاخ مهو هونفدو لق نم

 ةينث ةقلثملا" يف نوممش ةدم تناكو ءايظع الت راصو سيدقلا هيف لتق يذلا عضولا
 !0 مولا اذه ىمسو ةمايقلا دعب نم لوالا ةعمجلا موب يف مهناركذ لهو قاس ةزيكع

 «نورقلا مهو انايدوم ةعج تيعسو ءادهشلا مساب هيف ةلومعملا ةرايسلاو ريغصلا نيناعشلا

 هرسهاذا نمو كلذ رتسلف ةنارصنلا ند ين ىقحي نا حي يذلا ناب روباس ىدانو

 كلذ روباس دهاش الو ةينارصنلاب ارهج اورقاو هباب ىلا سانلا عزفف لتقلا هب لحي

 ةعببلا يف ائيزار اولمتو اوعجرو مهتوهش مهغلبي ال ىتح نكل ةمحر ال مهلتق نع افع
 5 نولللا ىلا نذال؛ طقسا فدو .نيرقملا ةعج مهن (مساب ةعمللا هذه تيعو

 رالا ريدلاب نينموملا نم روباس لتقو .تانالا اهف رهظت تناكو مهراطا نم

 لجر فلا نيثلث ومش تارفلا نادل, نو لجر فلا نيتسو ةيام وحن امهريغو ىرجابو
 سادقلا مصنفلا سيمخ موي يف لمع نومث نا يكحو .سيئر ريغب ّةدم ةعببلا تيقبو

 هراس ىلعو سالبفلا هئيع ىلع كرتو ميذملا ماقم اًعاَق هناسق نم اسق لعجو سيلا يف

 ناعم قزتو :نآلا ىلا لاقت قهو احهننوو ]خحفاو انهخ :لاقو ساما

 سف تهذم ىلإ مهدحا لامق راها مهف عطو ةوخالا براحتو هدالوا يف ةكسملا

 باث عجدو رهومجلا يف بالل واسم نبالا نا لو نك م اذهو سياسوا هل. لا

 نك
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 ماظتنالا و هدعب ايلئاج بتريو مدختسا ناو هنع 2 لست هانعم يف نيئانولا ءانالا

 نيطنطق تام الو هيلع روباس ردص نششخو ناطيشلا هدسح .هيدب ىلع عيسلا ةعببب

 بوقعب رام سردقلا ةولصب هربقو ريغصلا نيطنطسق نم اًفوخ نييصن روباس دصق

 ىراصنلا نم اهتتنم داعف امسلا نم ةراجحب مجرو دوسا مات امسلا نم هلع ثعبف

 لقت دق هنا اولاقو هيلع مالكلا دوبيلا رثكاو هبحي اًيدَق ناكو نوممتل ناطشلا هارغاو

 هللا نم كلذ ناكو كاللا ةدلاو دمع هناو ةنارصنلا نيد ىلا سوجلا ةلحن نم

 ندج ةالصلا لعج نم لوالا الا اذهو ..هب نينموملا ين هتانآ رهلظل نكل لامها ال

 يف لاجرلاب طالتخالاو شرادملا لوق نم ءاسنلا عمو انها نيمازملا | م نو

 سنج نم روباس نا لقو .نينانعلاو نيلالحلاو ثسمارملا نيب لوصف لعجو ةالصلا

 عاوناب مهيذعب ناكو ءامدلا كفسو ىراصنلا ةيذا طسبو هلاعف لمف اذهلف رصن تخب

 عنمو لماوحلا ءاسنلا نوطب قيقشتبو كلذ ريغو سيحلاو رضلاو عوبلا ن ه باذعلا

 ث كعفن ال هل اولاقو توما _دوكألاو هواموا ارو .روطلا 5 ع مهنفد

 3 ةبام هعمو هيلع ضيف تاقفنلاب مهدجو ىراصنلا مج ندا كل لعفت امن

 فوطو ذازاتشوك ةلمللا يفو ةسءاعتو ناسقو ةفقاساو ةنراطم مهتم نانو

 ةتلسلا قا كاف مهريغو فرصلا باصا نم اهذخاو .هباحصا ىلع ةيزلا قيبطت

 كلذو امظع ار باوملا رركتو الخلا ددرو جيسلا منغ يعار ا 0

 مين نسحا مهعجشلل وعش رام ناكو باذعلا نينموملا ىلع طسبو .نذال خرك

 قلقو 0- لوسو هرفكص ا هيطاخو هاعدتساؤ روباس ىلا ذازاتشكب يشوو

 نان اللا: ةيوقالل هناا هقلعاتب ءاونتعشا نون زان رهو مدن هنا مث نوع رام كلذل

 او لك اغاث" كى ايلاذا قيشلل دولا /كويشل كالا كيلاطو زنك ىف ناكعا#

 ناك اعمق ريخالا لمح نا:توطتت لاشو 'ءامفاما اريل ذاك ذلزا كرك هزه ان

 اكو اهفلتلف هعيش ارا | نمو كنا يلتاق نم اوعزفت ال دسلا لوش مهعبجحت
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 ىلا اهب بتكو .هبشلا لها ةنس اهب لوزن( دمتسو بواقلا يف سريا سادقلا تقو

 رارقتسا دمبو .نيطنطسق كلملا نم رشع ةيداملا ةنسلا يف كلذو راطقالا رئاس

 ةجاملا نال موصلا يف دمتعي باسح لمعب اولغاشت سدوهنسلا نم هوررق امو ةنامالا
 هلع ينارسقلا سياسوا ةعاملا تلاسو .هيف دوهيلاب ةناعتسالا ىلا وعدت تناك

 5 .هل ميسلا ةهومب هلمع ىتح ةالصلاو موصلا ماداو نينس ثالث ةدم ةربزج يف هجونو

 روباس ذخا كلملا نيطتطسق تام الو ندملا ان يف عرشو همابا يف كلملا روس دلوو

 كلذ هل م و نيطنطسق دالوا سقتلاو نيببصن دصقو ىراصنلا ةيذإو عيبلا مده يف

 هدالب برخم سؤنالويل هللا طآسو .ميرفا رام لضافلاو امنارطم بوقعي رام ةالصب

 ىلا عجد لب سوااببوي توم دعب تش و عيبا قاطاو داع سفاابوي كلمو تام الو

 :0 هكلم ناكو ءادبا شاع ىراصنلا لق اذا هنا هسفن يف اوماقا مانصالا ةنهك نال هرش

 كرطف سوبباسواو .هدالوا يف كلملا قرفو ةنس نيتسو ةسمخ هرعو ةنس نيشلنو ةثاث

 اثلاو دّلقتي سونابلوي ناو توميس سوئطنطسق نا ملعو أقتسا نيعرا عج ةمور

 هنم كربتلاو هيلع ةالصلا اولوتف نيطنطسق اودصقو همايا يف ىراصنلا قمل“ يذلا ؟

 ع موبلا اذه لثم يف لكوي ال سوبباسوا لاق ماعطلا اولكاو هدقف مهفتلا اورهظاو

 ؛5 ةبسلا مورلل عفد وهو اًئاد (مر كلذ يقبو عوبساب موصلا لبق دحالا موي ناكو ادبا

 لها ضيا لحث هلاذا سونايبوي كلم الث برغملاو قرشلا يف ةّنس وهو موصلا لبق

 لا انالا فرصناو هئدلاو عم نيطنطسق نفدو .برغملا لها داع 3 كلذ قركملا

 .نينس ةثلث هكلم ناكو يراضلا ثيللاك ىراصنلا ىلع سونايلو بثوو مهيسارك

 ناكو قيلئاطلا افافل نوقابديكرا ناكو سوسلا لها نم 6 يعابصرب نوعمش

 :9 مايا هوماسا ةققاسالا نم موق نا ليقو ةقثعلل ريتخا .جابيدلا بانثا يعابص نال
 هذه كل رفش ال هل لاقو كلذ فرع ل هيلع طخ افاف ناو همرهو هربك دنع اذاف

 بتك تدروو هرايتخا ريغب كلذ ناب رذتعاو ةداهشلاب كمد قارهإب الا اندُس ةلزلا



 افا

 ره

 مب
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 رضح نم ددع ناكو نيتنس مهلجاو ةيقين يف مهم ءانالا نا كلذ لجالو مذ

 ردنكسالل نيشلثو ةتسو ةباقت“ ةنس يف ابا نيعراو ةئئاثو نيفلا رخآت نم ىوس

 .ربظا ام ريغ مهضعب نطباو قيدصتلاب هولبقف مياشروا فقسا هب.بتك ١ ىلع اوفقوو

 سفن يف تيثو ةداهزلاو ىقتلا ةباغ يف اوناك افقسا رشع ةناثو ةباغلث نوقحلا ناكو

 مهاضعا دقف ىلع مهربصو نجلا نم مهيلع 0# هلا ىارال مهقدص لاو كلما

 ةسويزالا ناكو .شعر. فقسا اسوت مهنمو .نيدلا ببسب مهقط يذلا باذعلاو

 لوح لك يف هنم نوعطقب اوناكو باذعلا عاونا هون ذعو 1و فن هوسح

 6 140,3: ناكو 67 افثقت | ا 8 اوس نانلاب قزحلا دوعلاك هندي يبو 1100 وضع

 .يفوت هنا مهنظا نيراكذلا هل اواعو هاقال ام لجال ايندلا قراف هنا نونظي نونموملا

 نيببصن نارطم بوقعي مهنم ديسلا ةذمالت نوهاضي تابا اومنص راونا ممجا يف ممتجاو

 ذفناو هتخوؤيشل ةمور كرطب روضللا نع فلختو .ساجملا يف كلملا ةرضحب اتم ماقاو

 تسودهشو يءاصرب نوم ذفناو هتف ولعل رخأن اضرا قلئاحلا افافو .هتاقث نم 58

 تعضوو مهعسي اهظع اًنيِب رشع ةيناثو ةياهلثلل ذختاو .قرشملا ةكرطف ادلقت |هلضفلو

 ادبو هصاوخ نم رفن يف كلملا رضح اوبترت الو مهجر» بسح ىلع يءاركلا اهف

 تاياكتلا عضاوم نمو مهرياس نم كربتو شعر. فقسا مادقو مهمادق ضرالا لقت

 باسحلابو رشع ةعسّت ةباهلث اوجرخ اودعا ذا ا لاّقو .هنع ىلع اهعضوف مهنم

 هدعو بسح ىلع مهنيب جيم سلا نإ ملعف رشع ةيناث : ةياغلت ويفرح مهواعسا تتبثا اذا

 مهيسارك نود طسولا يف ا عضوو ٠مهنيب اناف ةثلث وا مكن نانثا ثمح هنا

 سانلا نيب ةفلالا عفن لسرلا نوناق ىلع هرقم قحلا رارقا عوضخو عوشخب لاسو

 يضذرالا ناطلسلا ينمو يوامسلا ناطلسلا مكل لا لاقو مهلا مف معفدو هماخو هغس زرباو '

 6 140, 0 0 5 متت رايق ادللكلا اره قلكارو تاتو

 5 هتوالتب ادرع او نييرشيسا ةيوص ف 1 ءالغا كعب ها 39 5 رقه



1.1 

 ؟ 139,

5 

 الفلا ؛(تجرخلاو املا سابلا تبحو كلذ .لعلاوثمالا رشنب "نرلطلا تجرختساو

 نمذ ىلع اولاق موقو شاف تيم ىلع كرت ناب اهيف جمسلا بيلص نحتماو ريماسملاو
 سويرا ةنواعم نع سويباسوا مجرو ءاهنبا ماهل ةيلح ا .ماقف
 ةندم ىنبو نينئولاو دوويلا نيطنطسق ىفنو .تقرحاو اهرسأب 3 تلاع همرحو

 اهتحاسم ناك ةيطنزوب ادق ىعسش تناك ىتلا يهو ءاركملا ةرواشمب ةينيطنطسق اهامس
 كراطفان ةربقهو كوللل ةربقم اهباب ىلع لعجو نيذضرف اهيلع دازف مسارف رشع اعدق
 ىنبو توبلصلا ةبشخو ءادهشلا ماظعو كولملا رياخذ اهيلا لقنو بعلل نيدامو

 نيطنطسق ىلع ىصعو دسحلا ماشلاب سونقول ل_خادو .ةليلج تارابدو ةميظع عيب

 ناسحالا يف دازو هلتق هردغ نيت الو لاتتحا قبب مل ىتح هلمتحاف هتخا جوز ناكو
 قا رقب نا بحا تاداقتعالاو بهاذملا فالتخا نيطنطسق دهاش الو .هتخا ىلا
 لجا وهف دقعا نم لوقيو سانلا دمعب ناك نومسل ذيل تالاقملا باحصا نث .هرقم
 اولاعت هلوق. هللا ىنع مهاباو ملاعلا اوقلخ ةكيالم ةعبس نا لوقب رخاو .ةكبالملا نم
 عماجت نا اواح ترما ةنلا نا لوقب لجر رهظو .انلاثمو ار ملعارشب' قلع

 * اطنع“ 0 1-5 اك يف ناو ا ماركا لع كلذلو ماعلا نس ا اهالولو ابحوز

 ناكو سفاقرء هل لا لجر ناظو : .ةنسلا مايا ددع ىلع تاواعسلا ددعو ةديدج

 رصع دوهلا ىصعو .ةعض املا ند جيسلا ناو 0006-5 قاخ نم ملاعلا نا لوق

 2 نا لوب سونطنلاو هسا لجر رهظو .مهتق ذفناو نيطنطسق ىلع ماشلاو

 ن١ مغ رمت اغا. . ىف ناتج املا لخ ميرم يف 3 اذيدح ءايثلاا نم هكا لوا

 تق تهتحا نيريثك ةهللا لوَش نورذق هم“ لجر رهظو .اهنم 5 ذخا 24

 50 نوقرم لثم ةعاججو نيتسو ةيائلث ةحلالا نا لوي نوبقرم رهظو .ةمايقلا دحجيو ملاعل
 .ذيمالتلا دسحا مهنا اوركذ انف ةريدغاوا لؤمشرلا ئدا هنا قعدا نمو :نسوتدولاو

 ا

 تاز رح

 ا رمح

 ِف ةدئاذ ال ام مهريغو ةطاشمتلاو ةيوناملاو ةنوقرملاو ةننوهسلاو يدوعءو سوماعو
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 ىلا هسار مفرو هدبع هناعارلا (ىازر نأ فيضان هان بسلا لاش ااهذاتعا

 ةروصلا هذه نا ملعو رفظت علكشلا اذه لكل لقو كيلصلا لكم فاو انا

 بحاص ذغاي نا هرماي همانم يف ميسا. ىارو نامثالا دقتعاف ىراصنلاب صتخت
 الف نال نا مورلل ةداغ كلذ نايعق باغو لعفف باغي هتاف ةمالعلا كلت هشدج

 لتف لع ءافنألا هدف ممسو 4 ناك وسلا برهو ىراصنلا هفاخ ةندملا لخد

 .ذخا ناك نم قلطاو سانلا محزو ةيصلا تمفتراو ءافشلا مار نا ةنيدملاب لافطالا

 نك هياطتف كنفشي هناف سرطسالاس باطن نا همانم يف ىار لللا 0 و

 ىراصنلا اهلا نا هل لاقف فقسالا سرطسلالاس رضحو سولوفو سورطف هل لئاقلا

 ترضحاو جيسللا يذل" اهنكت نيهالاب اسيل فقسالا لاقف يانم يف تبأد نيذلا

 ند نع هل نهرو فقسالا هظعوو .ىار امهابا ناب رقاو ةعببلا يف اهتدوص

 نوسممو ناكأ ةعف 90 روشقلاك همسج نم لالا ِق طقسو دمتعاو ةينارصنلا

 ةمج“ يف ةمور لها ةداع سورطسبالاس لازاو ءاسنلاو ناسصلا ىوس اناسنا فلا

 ةيمور بحاص ىلع ىرج ام ماشلا بحاص فرع الو .بكاوك عبسلاب ةعبسلا مايالا

 ةيذالاو ةفلاللا دواعو ةرحسلا كلذ هلع ركتاو تارادلاو عيبلا عنو علا وربع

 ةعابلا نم ينبو ٠عيبلاو ىراصالا ةناصب نيطنطسق 5 .هدالوا لتقو مزهف

 ىلا 8 ندرالا يف دمعت نا ىحا هنال دامع ريغي رشع ةرداملا ةنسلا ىلا ةعباسلا

 ..كباذ, ام عيبلا اياكم ف ينبيو مانصالا توبب ملقي نا ىنارسقلا سويباسوا

 يش كاذ يف ميسا امو هصرب لازا وه هللا نا هوراو نيطنطسق باق دوهيلا شوشو

 ند مزلو دوهيلا ةجح اورظانب رشع ينثا ةففاسالا نمو رشع يننا مهناسور نم عجو

 ركحرع يف ميلشروا ىلا هما انالاه تبجوتو .٠ قا راهظا يف دبتجاو ةنارضنلا

 ىّتَح ريماسملاو بيلصلا لاح نع تفشكو ةضفلاو بهذلاو مباذل روتسلاو لاومالا

 لابلاك تراص ىتح ليازملا هيلع اوحرطو هونفد دق دوبملا ناكو كلذ لك تدجو
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 نيعدتا لاقف اهيلا ردا, تعدا ام تعدا نيغ نكفانايلع مل, لاك كك تع نفاد

 يف ةعئقولا نورثكم اوناكو .ةللللا تفشكتاف كلذ تلمف تنا معن تلاقف ىلع كلذ

 قافثالا, ةريما تناكو رصم نم ةريملا عنم دق هنا اوعداو نيطئطسق دنع سوسسانتا

 ريف و هبعراو هجعزا ام همانم يف ىارو رهشا ةتس 1 ءهافنذ ترخآت دق

 ا يف سردقلا اذه لنقل 5 .ناونالا يف هسفن رب بااج ىلا تام اذا هئفدب

 رجافلا تارا هولأسو هنع مهراصبا هللا يشف هئادعا نم ةعاج هنقلو مهم برهف

 اناكو سوكب دامو سيجرس رام ناك افاف مايا ينو .مكماما معن لاقف سويساناتا

 ىشف ةينارصنلا نائطبي اناكو هتمدخ ف لحم اهل ناكو كلمل سوناسسخل نيمدن

 هالعاف اههداقتعا اد ما لا ماس توتا كب نيكولا ادب

 قنع برضف باذعلا عاونا اهبذمف العفب ملف مانصالا ةدابع ىلا اهتداعا يف دهتجاو

 سورطسبلبس نم تربظو .تارفلا لم نه ةفاصرلاب انفدو طايسلا 0 00
 مد ب ميظع نينت ةيمورب ناكو ٠ .مهمواقو عدبلا لها 1 ىلع ربصو ة تاج

 هيف ةحيار نم اوضر دق ةيمور لها ناكو اركب ةيداج هيلا نوبرقو ةرملا ا

 نع اوداع ناب مبل نص سيدقلاو ةاقرع نيتسو ةياهلث اهيلا لزني ةرانم يف ناكو
 هنارعاب سولوفو سورطف همانم يف ىارو ارهس لو هوباجاف .هنم مهر نا مهلالض

 ساحن باوبا لفقيو فوخ ريغ نم اهيلا لزنيو ةراغملا باب ىلع انيزار لمعي نا

 لعفف سراوفو سورطف رماب جيسملا روهظ ىلا ةلفقم لافقالا هذه نكتل لوقيو اهف
 لك اتالللا ريظ اذه دنو' .قاثكا نماور هنم سأنلا ادب الاس قرو كلذ

 001807 ل هنأ دبل نام يزعل رقي ةنيرل نإ يشم .كالل ناك
 ةتسو ةياتس ةنس يف اهعمج نيطنطسقل مورلا ةكلمم تلصحو . ع لكب ىراصنلا

 ىلع مزسعو هرما هيلع بعصو ماشلاب سونامسخم هياع ىصعتساو ردنكسالا رثع

 يف اهرءا رتست تناك هما انالاهو ةنارصنلا فرع دعب نكي لو رام ىلا ريسملا
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 ةعببلا ىلل اليل هولحو باث يف هوفلو الل موق هذخاو لوسرلا سوقرم ربق دنع
 دهشتساو قولخم يلزالا نئالا نا لوقب سويرا ناكو سويرا سما هدعب يوّقو . نفدو

 لبجنالا يف ام ريغو هقئالخ لوا اهقلخ هللا نان ةمكملا ىلع يكملا 0

 سورد:لا عجو كلذب ةحبستلا نم سانلا عنمو سدقلا حورو نبالاو قالا 13

 بحاص ةيراسنق نارطم سياسوا مهتلج يفو هومرحو افقسا نورشعو ةئام كرطفلا

 هياحصاو سوبرا نم لمتحاو ريكلا" سيساناتا "ةيزدتكسالا كرطق راصو :نوقئوزرخالا

 هنال همرح نم سويرا قالطا يف هنولسن ةعاجو ىنارسقلا سياسوا ممتجاو ضخضملا

 فلو هنو حا هدف ىلع اهقلعو ةئاما بتك دق ناكو هناغط نع هدوع رذ

 .ةحرىصلا ةنامالاب رقم هنا نيعماسلا مهوتنف ةنامالا هذبب رقب هنا هردص ىلع هدب عضيو

 هللاتىلا !نموتشادتا ايلف “كلذ ف كلل ىلإ اوبك هقالظا" ىلا 'قكرسانتا لج الو

 نم اًهتر دحالا موي ةعببلا ىلا سوبرا لاخدا ىلع اومزتعاو .هرعا ةبقكم "نا كلاس

 .كلذ ىلع هللا سيدقلا دمجو هاعم عم هبث جرخف ذاربلا سمتلا هقيرط ينو سويسأنآت
 كيذ- يكب ةقلظاو كاملا نموراف ةناع ذرب هع سس دكا نكد

 لاق 3 ند تلخم 'اوخ ايو رغد نو ن8 هبا عارف و تو 16
 وه اذه لاق كلذ ىلع رسفتسا الو هقيالخ لوا ينقاخ برلا ةمكملا يف ناولس

 سيباسوأب ناعتسا سوبرا ناو .همرحو افقسا ةئام هل م .حورأا قلخ ناو 'نالا

 خم 'هلوذاصو امانا" امارنالا نادرو كاولل ملف كلملا نم ةباتكلا ىف ةريَعو

 ىتح ةناز ةارما اولمح نا هباحصا اهلعف يتلا عدبلا نمو ةعيبلا تردك ةعيش دعب

 نم مطقف تفاحن ميظع قلخ كلذل عمتجاو .لبملا فقشالا سيئاطسوا ىلع تعدا

 ناو هيلع تبذك اهناب اهني تنعذا ىتح عرصلاو :باذعلا اهب لجا هللا نإو هتونهك

 ماخ هنا كلملا نيطنطسق ىلا سوساناتاب اوشو مهناو .خئاصلا سئاطسوا نم اهابح

 ناكو اهابحا هنأب ههجاوت ناب ةناز ةارءا اوقفاو ءاج الو هراضحال كلملا ذفناو هتعاط
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 ضراب انمم هتولص نيجوا رام راد همابا يفو .اسفن رشع ةعبسالا نيدترملا نم اهف

 ضارما نه نيدصصن لماع دالوا أرباو ىلّالا لبج ىف نكسو نييصت فاوو طبقلا

 ةئاملثلا مصجنو ةعسلا يف سوبرا نم نوكي | ىلع 5 هتنب لهاو دمتعاف ةديدش

 قرفتو خاشو اهب سانلا ذلتاو نييصنو يدبزابو ىدرق دالب فاطو رشع ةينمثلاو
 ظفحت هتولص بالا اذه مايا يف ناكو .هرمم يف نفدو حاتتساو اًرمع انيو هذيمالت

 .مهريغو ىلامو نويقرعو نوهس لها نومواقب ةنقالملا نم ةرشع نيمو

 ةيونالا يهذم ىلع نوجوزتب ال ةفقاسالاو ةقلاثْلا دهاش املف مارهل كلملاو

 ةمظع ةيذا كريرطفلا افاف رام قطو ىراصنلا ىلا ىمالا ىدعتو ةيوناملا لتقب سما

 ةوناملا ناب افاف رام باع قرفلا فرع كلا كلو كلما علا عراستلا ملظتو

 نا نوريو رخا ىلا منبلج 0 لقتت سفنالاو ةاح تاذ ضرالاو نيمونقا نودقتع 5#

 ءآسورلا منتي اماو 9 جيوزتلا نوريو دحاو هلاب نوفرتعي ىراصنلاو سجن جيوزتلا

 باوملا كلملا نسحتساف مهلغشي يش مبل نوكي الو تاولصلا ىلع اوبظاويل ةيعام
 عيبلا تقرحاو اولتقو ماشلاب ىراصنلا كتم كلملا سوناطالقد مابا فو .منع كو

 هللا فطعت نا ىلا نينس اذكه رمالا ىتبو هتكام يف اننارصن عدي ال نا ىلع ممصو
 ىولق دسفاو سوبرا ربظ سورطف ةيردنكسالا كرطف مايا فو .كاله 3 يرهاو

 نورا كلذ ملع الذ اذه .سورطف لتقبل ذفنا دق كلملا سوناطالقد ناكو سانلا

 هل- يف هلاسيل ىضمو اًمج ممن همرح تحت وهو لتقي نا هرك همرح تحت ناكو
 هايضري ال نا ةيردنكسالا ةعبب ناربدي اناك نيذلا نيسقلا ىصوو ةينأث همرحو عنتماف
 انو مانملا ف عا هناو هههذم وسو هردغو هرمأ نم بزاا هملعأ أم ىلع امءلطاو

 هقرخ نم ماعتسا ام هناو نيفصني قوقشم هبوثو سمشااك ملي ههجو ةنس رشع اننا هل

 اوفرصنا نينموملاو كلذ امس الو دهشتس هنا امهفرعو هنم امهرذحو هقرخ سوبرا لاق

 لصو دجسو ةعببلا لل ىضم نا دعب فسلأ هولتقف كلملا لسر هلا اولصوو .هنع
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 هلال كلذ نا اوملعو مهلعف نع اوعجرو سائلا تفاخو اثم راصو هنيع تم

 اداه زبك افيو برغملا ءانا لاخلا ماوطو ةبوقعلا هل: لجاف ييسلا 0

 ٍإ سلا 2 مييلع مات راتللا هضم اوم ىوعلا يداك نخر عنم نم 2

 قرشلا ةعب ءانيل تاقفنو فاطلاب اناله هللا تذفتاو .هنومظعي برغملا ء :انل اكو

 رام لئاسرو هما مخي تانالا, روهشملا نيمصن نارطم 0 ناكو .هباطخ تمختو 5

 1172 5 نب روباس مايا يف حانتساو ع ادلا نم رع نأ نويطتت حرفا

 6-2 يذلا وهو مورأا كلم سوقاد لق همأبا يفو .هتسأرر نم ةنس نيعبس هثدم

 نابتق ءالوهو ةعبس مهددعو كيا لها ناك همانا فو .سوفلف شج بحاص

 ةناهلث دعبو اهف اونامو ةراغم يف اورتتساو لاتقل اذه دب نم اووره سوسفا لها نم

 تئدح سواد مايا ينو .ةمايقلا ةمحصل ريكلا 7 مايا يف اوثعب نينس عبسو

 مقوو .ةريثكم لزانم تطقسو قاخ تامو طاش يف نيتءفد ةسمورب ةملظع ةلزاز

 درقو .ناسق ةدعو ةيمورأ نيكرطف لنقو سويقاد لق ىتح سانلا ىلع عزفلا

 نوتس ممتجاو ةيدومعملا دعب رفك نمل ةبوت ال هناو فيرط يأرب ةيمورب سقلا سوطنود
 ىراصنلا ىلا ناسحالا يف نيطنطسق لبق نوجومت2 مورلا كولم ناكو .هومرحو افقسا

 نم هيف رهظ مهلا ءاني قلق كاكذ ةرحسلا نم مهيغطي نم ناغطب مهلا ةءاسالاو 5

 عبجو مورلا دالب لها ىنغتساو روباس اهبرخا ىتلا ندملا رياس ينو .ةبعصلا تانالا

 لوطي ةلاقم لو ابهذم مهنم لك لحتلا ةعاج رهظو .ءابرغلا نم اهيف ناك نم

 كلذ لجال ممتجاو .ةنارصنلا اورتسنو مهريغو ةدسلا مهتلج نم اهركذ حرشلا

 « 135:4 اودرقت ةغامل نهظو .مورلاو نيناوقلا "يف اروطمتت وها ام اؤوزقو تانفد دع ءانآلا
 اذه ناكو ناهملا بحاص م سويدوغيرج مهنم تارهعلاو تانالا اولعو لابجلاو داليلا 8

 دجو 556 ! ىلع افقسا لعج الو مئارجلا لغو ىضرملا ىربي سيدقلا

 قبي ملو تام ىتح نابلا ل 0 سانلا لقنب لزي لو اسفن رشع ةعبس نينموملا نم اهيف
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 دعبو سولوف ىلا يذمي نا حورلا نيعب ىارو هيلع ةالصلا هلّمسي نيطنطسق هللا بتكو

 ١ عال نجف مجدو اليات اهو ةيككالملا انواع قررششمف قاراشم عمتجا نا

 هيلع ناك صوخ نم انبتك ذخاو هيلع صو هربق ارت نادسا رضحت ذحا همم نكي
 كلام تلازو كباب نب ريشدرال سرفلا ةكلمم تعج همايا ينو .هناكم ىلا مجرو
 5 ةيسلاوطاا

 اضر ريغب ةسائرلا هل تدقع اهريغو ةسرافلاب ملاع قارعلا داوس نم 76 سفاف **

 يتلا تابآلاو تالوملا تآّدملا هلاتحاو هربص لوطل هريغ ىلع هسا مدقو ءانالا ةعاج

 .تاقيطسيسالقالا بتكم أدب همايا ينو .هناكم فطل ىلع اهتم َلدّنسا ىتلا هف ترهظ

 هنا ىرخا ةباكح يف لبقو برغملا يعحاون ىلا ريشدرا نب دزءره هتسابر لوا يف جرخو

 !0 ةفقاسالا نم اًقلخو اريثك امبس اهنم ىسو ابلهأب مقواو اهنم برقي امو ةكاطنا دصقو روباس

 اهامس ةئيدم مبل ىنبو زاوهالا ىلا مهب داصو سويرطماد هاو ةكاطنا كرطفو نينموملاو

 ربدتو ةكرطفلا مساب ىهست ةكاطنا كرطف تنا هل ليقف .اهف مهكساو روباس يدنج

 حود هيناطعا الو قحب يل وه سيل ام لمفا نا هللا ذاعم لاقف يبسلا نم كعم نم

 ناك يدك طنا رعب نا هل قاطا قيلثاكلا افاف ناكو .هيلع ىنطلس الو سدقلا 5 34:

 15 بحاصو روباسل دج نارطم لئمح هلم عنتماف هعم يبسلا لها م ةكاطنا

 نيظئامق نال كاملا رصنت همايا يفو .ةقلاثلا ذيمارسا يف مدقلاو عاتجالا دنع نمبلا

 د0 درع اليكسا اويكو قع ةناعثلاو .ةءايثلللا عاتجا ناك نينس ةتسب هكلم دعبو

 قرشملا لها كَ دحا رك ال نا هيف اوطرشو مهسيئ رأ ةيكريرطفلا نييفرشملا ءابالا

 يف ةنارصنلا تعسّناو .ةلسارء الو ةتاكم الو ةبطاخم نييبرغملا ءانالا ىلا مهسيئر

 57 يمركح ىلع ماساو طلخ هنا لّقو ٠عبلا تينبو دالبلا يف يبسلا قرفت قرشملا

 ظاغاو مجري ملف هريغو سوسلا فقسا سواليم مهنمو ةقفاوملا ءامالا ممتجاو نيفقسا
#2 

 هل ادهشتسو ارساجت“ ليجنالا ىلع هديب برضف .لاحت هنوفرش مهنا معذو ممل



: 

 هنم ىلعا وه نم ىلا ةعوفرم هتكاحم اولمجو هيلع مكحلا يف ناطاس هنود نمل اولعجي

 امهاف هيوباداحا ناكو .ةقفاوم تناكو ةملاسم تناك نا ةكلمملا ىلا وا ةكراطفلا مهو

 نيناوق نم عساتلا نوناقلا ةنمضم ةّرلا هذهو .هتاولصب ىضرال ايفشم خاص انلاع

 اذه ناكو قيلئاطلا قدسا رام مم هعاّتجا مم انورع هجرت يتلا رشع ةينمثلاو ةياهاثلا

 هدلو ىفشو سرفلا كلم ىلا 5 كلم دنع نم ذفنو بطلاب اًملاع الج فقسالا 5

 ةسائر ف ضيوفتلاو ميرحتلاو لوقلا اودكحوو هبااحت لك ةينارصنلا يف هنم لبو

 هتدمو ٠مهنع اوباغ ناو مهءاكرش مهناو مهريبدتو مهرابتخا ىلا قرشملا ىلع كرطفلا

 دس" قب ارشع

 6 133,0: وهو تالوكسالاو نكت نالا هاش برطخ ماع ركشك لها نم ذوات اع

 هندم تناكو ريبدت نسحا رمالا ريدف نيادملا ةعبب يف ةبترلا هذه هل تدقع نم لوا 0

 ةكيالملا يار وهو ةكحاطنا ىلع كرطفلا سوطانغا صن همايا يف .ةنس نيرشع

 نمو هتسرتفاذ تاناوملل مورلا 7 هحرطو .ةعبلا يف كلذ مسرف نادك نوينغدي

 نام هريبدت غلبم ناكو ناهالاب كسمتلا ىلع مهّنحي هيسرك لها ىلا اًباتك بتك لق

 سوسرط فقسا سورودوبد فاو ىّتح هدع ندا ة ةسمشلا تلطو ءةننم نوثاثو

 كلذب ةككاطنا كرطف ربخاف مجرو كلذ لعفب يعابصرب نوم فاعل

 اقلخ لتقو ىراصنلل اضغبم ناكو مو رلا كلم سوناسسخم لق همابا يفو .هداعاذ

 لها هيلا عمتجاو سوفيلبف مورا كولم نم رصنت نم لواو ٠ ٠مهنم قلخ برهو مهنم

 عنتماو 2 اهاجال همنم ةوفه هنم ترجو ٠مهضعب نع افعو مهطعب لتقف هتكلم

 همايا يف ناكو .هلعفب ةنامالا تيوقو كلملا يز عزو هاف كمرح فقد نعتحللاو

 همأيا يفو .ةعبللا نم ةعونمم هبتكو سناغروا ةفلفلاو ةعسلا يف ةنفالملا نم ةدع بانك

 ناطيشلا امواقو ةنبهرلا يف ازّربو رصم ةيرب يف طيرخنلا سولوفو سيدقلا سيئوطنا رهذ
 6 134,3. ةريشك تالا 1 بللصلا مي اهلع ردقت الو مهب رودت شوحولاو عابسلا لكو
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 1 هنا ءافش هبدب ىلع ىتأب ىتم ةععراو هل دهعتلا نسح كلملا ىلع طر + هللا

 ام عيمجب ىب كلملا هل فوو درطناو جيسلا مس د واطتا م سيدقلا هافشو كلذ

 دعب حانتساو قالا ةلزنم فدو ىراصنلا ةناصب قافآلا عج ىلا تو هطرش

 ةئس نورتعو نانثا ةتده اكو 0 نفدو ةمظعلا ةداهزلا

 نك
 دعب سدقملا تسب نم ذفنا سطللا فسوي تيب لها نم يناربع 5 بوقعي *

 تونهكلا جرد عبمج هيلا ملسو فب ملف ًاعضاوت ةسايرلا لوبق نع هتمفادمو هتافعتسا
 موصلاو ةالصلا مئاد قالخالا نسح اركألا نك ودنا تعلو ةدحلاو عفوا يف
 ريربدب نسحو عيبلا آن يف هضارغا هغولب دنعو هلك اش نم ةفقاسالا نم راتخاو

 يفو .كلملا مدا ىلع ةنيدملا ريشدرا تينبو يناثلا سرفلا كلم ىوق همانا يف (ةنو ةمعرلا

 نيادملا يف نفذو حانتساو .لجنالل اضقن لعو رصمب فوسليفلا سويدوفرف رهظ همن
 "1 فن يف رقع قاع ديرما ك ناتو

 1 ت-

 هب ذفني نا هتافو دعب اصو بوقعي .هيباب ههبشل كلذب يح * هيوباداحا *
 هناو ةكاطنا كرطف 0 الصو الق امهدحا ماسي ةكحاننا ىلا عوشبا بهببو

 نم دب ىلع راخالا مهتاكو هلا_هعا يف نيذلا ىراصتلا ببسي سرفلا كلم لباع

 ” مقوو هيوباداحا برهو هلزنم يف اناك يذلا سيئرلاو الطف اًقتسا هميسيل رضحي

 0 1 كو نيبايرع نوييلسلا ةبعب بأ ىلع ابلصو عوشلا بهو سيرلا
 يحس قرشلا لغا ىلا اوبتكب نا ىلع 2 ءابا قفتاو هيوباداحا ذماسا, سدقملا

 دقع مييلا اوضوفو ذفنا اذا مهاوس نم ىلع فوختي امو نيبولصملا ىلع حونلا نمت
 هناو مهيدياو مهطسوتب هدب تحت نم نذلا ءانالا هالوت مهرايتخا ب اة ةكمرطفلا

 .ةعبرالا دعب كرطفلا اذه ةيتر اولعجو هممتلل هللا هذفنا اققسا هتتراطم دحا ماسا اذا
 مهم قافتا دهعلا اذه اولعجو سرافو ناسارخو لصوملاو ابلككح قرشملا هِلاو

 ملو هبشلا لح هيلا اولمجو قاذولا ةسارحو مبل ةيعاالا هونمضو سدقلا حور ةيهوتو

 0 رح

 2 و



 ةقرطلا نصمم قالا“ ناز ادب ق1 لع زو نر ل

 تناك ننال 005 نادملا ةعب ةممست يف ياو .ليلا له لها لعش 0 ةممذلا

 هنم اههوتسا هتبا يرام رام ىفش الو نوفسسطفا سئر هاشندرام هر اوكا

 ل ض يف عرش كثلاثلا قيلئاللا ميهرباو يريملا سلا دبع لامي اهعسو انا رامو

 ةءالق اهفو سدقلا ةعبب اهب ىنيو ةلب الا لخد هتافو لبقو .ريبانز هنم هيلع جرخت يرام

 سنو اكن هما يراها عاشوا كتم تالا هاير ا
 وكف ناعم نلق"نيكلظا عاطل وا هباف ةللظأ ركل اق
 نيسمحو سمخ ةلس ناسن نم رشع ثلاثلا توبلضلا ةعمج موب يعابصرب نوحَشَو

 .ةراّتسو

 هداستخا ةرهاطلا ةديسلا سرطخ رامنلا فسوب لها نم ىناربع *6 سيربا

 نيب * فدلخلا مو ا 7 اقل ةطاز اكو مياشروا فتسا افوملق نب نوع

 سمتمملا ةالصلا دعب ءالضفلا نم موق ىار ساجي نيف عاسلا يرام رام دعب سانلا

 مهتدوامف هنوفرعي اونوكي ملو سيربا رايتخاب مهيجاني اصخش مهمانم يف قفوالا رابتخا اه
 جرد عيمج يطعاو هب اوكحسمت هيلا اورظن انفك بلا ةوورط هيما اعلا

 ءارذلاو نيكاذملا نا عاوزة هريس تناك قرشا نا ذا 1

 دهزلا يف ههشي نم دالبلا ىلع ماساو ايندلا رخافم بحي نكي ملو تاملاصلا لمعو

 فلي

0 3-5 

 ا رمح

 دسار شعا ةتلنب فاك .كناكوأ ةحازلا "-سودرذ ىلإ ىضمر

 ةكحاطناب همام ناكو فسوي نبا بوقعيل بيرق ركثك لها نم * ميهربا **

 نا كاما يش كو للا نول 0 7 ناكف
 2 اي ل ماو هتقاثج لوا يف ريتك كاسل قرشا لا

 ةرحلاو نامزلا يف ءايطالا عا هب ناك عرص نه صرفلا كلم نبا ءانش هيدب لع قاتف

 هسلجم نع هل حزحزت .هتداهز ىلع لادلا همسح لوحت كلملا دهاش نيح نا لاقو

 0 من

110 
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 هل لاقف ةهالالاب يرامل رقاو ىار ام بجيب مهربخا هيلع هباحصا لخد الق بلصلاب

 ]00 رييهقلا» سيشلاو:قضرالاو اهبلا_قدلاخ لوشر كل نظن 5 تسلل رام

 نع اولدعتو اع متثمأ ناف ميسلا عوشيا هنابو هب اونموتل يىنذفتا تادوسملا

 رمفلا سيئر ةفيلخ مايا دعب لتعاو .مكلجا نم قلخ اناو زيبتالو هل لقعال ام مكتدابع
 نبا قا سير كلذ دهاش الو سدقلا مادق باللا حتفناو هلها عيمج نماو هافشف

 | 1١ نيالا بيسو. اًريخا نيف يف سلبت نا. نجي ال لاقو يواعم رئالا نا

 للا اولاقف رحفلا لمع يف هلع ةعرقلا تمقوف 5 نكلو ردعلا ىف هول نا

 هملعا هيار يدا ىلا بتكو جاتحم كلذ ىلا انا ام لاقف هاوس ام كرفكت نحنو ماعطلا

 نم كاذ يف عمستو رحنلا ذختاو رثكحا هل ذفناف هيلا جاتحي ام هنم سمتلاو كلذ

 ؛0 هنا سانلا بولق يف مه 3 اورضث نيرملا لها عماستو هلثم دمعي مل ام ناملالا

 ةعبلا اهتلج نمو عيبلا ءان يف بئاجعلاو تايالا لهو .دحا لك هل عاطناو هلا
 ةعسب عسو ابا رامو ناهريطلا ىلا هدونع تقو دادغبب اترواد ةعمبو نيادملا هيكل

 تءراسف ىنق اه“ا ةللج ةلسن ةا ارما اهب ناكو يقر ءود ىلا ىطمو ٠ ٠نالا يه ام ىلع نيادملا

 ا الي نواه هنا اهنابا تنسو اهعانض .هتحاناو ةيدومسملاتلقو هب نامالا ىلا
 اهم نينّيولا داع اهلهاو كك ل ا دعب نم راصو .رانلل اّنب ناكو هيف نفد يذلا ريدلا

 راص اذهلو ماسا افقسا لواوهو افقسا | مهل ماساو مهدععو مهذللو اههورسك اونمااالو

 اثودام رام عامتجا دنع ناك يب ككاو درت نا اولاق موقو يساركلا لوا يسركلا اذه

 فقسا بئترت اهتلمج نمو نين نيناوقلا ايتو قيلئاطلا قحا رام م عم نيقرافايم فقسا

 وعد (فشانو ناسيتسد ىلا يرام رام ردحتاو .٠ - يسر كلا رطانو ةفقاسالا لوا ركشك

 افا

 نا 1

 20 فول اندس 062 لعد رارثالا ضاق وموسلا ةروص عببلا ف روصو واف رك نبا 1 :

 لو .ةتروص هيلعو نبيا ىلا ليدتملا هذاقتا يف دسلاب: أسأت اتوب نينموملا بواق

 نم نونموملا ناكو ةنس نوثلثو ةشلث هتدم تناكو ىنقرودب 5 سودرفلا ىلا



 فاي

 مح 0

 ذخاو اهيف رئاف نيتديمرق نيب ليدنملا كرتف  اسسجتم اهلها هدظ جينم ةقيرط يف درو
 اهرلا ىلا اهولمحم نيتدصرقلا يف ةبوجعالا مهل تربظ جنم لها ناميا دنعو ليدنملا

 نوفدملا جابيدلا يف ةروصلاك ليدنملا يف ةروصلاو ةعبب جبنمب نويثانويلا اهلع انبو
 سويراباط ىلا بتكرجباو .هنع تباغ ارو اهلا رظن اذا اهل لماما ىلع ريغتت اهناو

 ىدا دوع دمب ميلسلا ىحاو .لمفف هتكلمم يف نيذلا دوببلا لتق ىلع هضرحي كلا

 داعو جوجامو جوجا برق امو دنسلا موختو زاوهالاو لبخلا ىلا ىضم اهلا ىلا

 .يفوت زومت نم نيثث موي هنا ركذو اهرلا ىلا داعو نيرهتلا نيبو ىديزابو ىدرق ىلا

 فال د: نطل ةادلالا»/رتنبون د رز امئاا ارق فاك "هيبتا اءاطقك نإ رك

 موقو يزغلا سوبنوما ةينايرسلا ىلا ةينانويلا نم ةثدحلا لقتو ةنايرسلا ىلا ابلقنو
 ارق كتكلا ؟تراقلو ,نوراجاطانق. ىتملا لقال لع قذلا قفا نرارلاق

 ةنايرسلابو ةنانوبلا

 نيعبسلا نم نيموسرملا دحا نينموملا ةفاك ظفحت هتالص 6 عيلسلا يرام رام *

 ركشكو سراذو ةلجد روك رئاسو زاوهالاو ليابب سانلا رّصنو ةوعدلاب ادب ىناربع

 ةعبب نيتسو ةلاثلث ىنف اناقله هعسا لالا عساو لحزا اهنا ناكو نييناذارلا لهاو

 نيادملا قرش وهو قلس ةئدم ىلا هجوتو فوقولا نيب فقوو اًريدو ارمعو

 نا اولاق موقو ردنكسالا دبع دحا سقولس اهانب ةنيدملا هذهو اهيبرغ نوفسطقو

 ةيسوجلا فداصو سقلا سويسونايد هسعم ناكو .لباب ةكلم مرسم انب نم نيادلا
 همني نوثاقلاب هل بتكف اهنم هنفعتسي يدا ىلا تكف تاذللا مم يضلاو ةيوق اهب

 ناكل ناكو 0 لمع ةداع مم 0 و مهدر نا ىلا نائف كلذ نم

 حياشملاو ثادحاللو ةنيعم طئارشب نيدلا هجو ىلع اهيف سانلا ممتجي ةوعد وهو رحمن *

 فخ ظفل بذعا مهماكيو مهوحن لبقاو ةكيرع نيلا مهنال خياشملا رش دصقت .رحن

 همهاقاو يرام لخدف فقلت اهنم براق ةيعص ةلع هقلع فلا سند مبولق ىلع

1. 

1. 



: 

 بن انا انيطعأ أع لاقو هلوبق نم عنتماف لاجب رجا هل رمأف اوفوعو ايلص جلسلا

 ىلا يرامو يحا هجوتو عيبلا 3 دوهيلا تح هلامعا يف نم رئاسو ربا يدا د.عاو

 هجوت مث ىديزابو يدرق ىلا يحاو قرشملا ىلا يرام ذفناو اهلها ادمعاو نيبصن

 حانتساو اهرلا ةنندم ىلا داعو 1 لصوملاو 0 ةمححانب ادبو قرشملا ىلا ىدا

 5 ىربكلا ةعبلا يف نفدو ةماركلاو راقولاب رجبا ةاح يف ةنس ةرشع ىتنثا دعب اهف

 ىرامو ىداو ةرشع ينثالا نم امرتو ىدتب بقملا لو 7 نب لاشتنو .اهرلا

 نسحا مهيديا ىلع ةينارصنلا روما تماقتساو قرشملا ايدل فللاخ رن ىجلاو

 لسن نم كباب نب ريشدرا كلم ىلاو ةبئاثلا ةعفدلا سرفلا كلم نا ىلا ةماقتسا

 ةنس يف مبكوام نم نماثلا دزءره نب روباس كلم ءايف ةلماش ةمالسلا كك اناا

 0 ىبحا عم دصق ىداو يعابص نب نوم لتقو ىراصنلا دصق هكلل نينو ىدحا ع كد

 د_هعي برغملا يداربو بونملاو لامشلاو ليابو لصوملاو اهرلا دالب يرام رامو

 ا 11و نوحرش ديالا رثكاو توم مهيذيا ين. ةحح نيمالتلا رئانلو خبل هبتك
 لحلا ىلع مبطاس هناو نيعججا مهيلع ةيلعلا يف 55 حور لولحو مهيلع انديس

 اودقعيو اواحي نا مبلو قرشملا ضرا لسرلا ءالوه اود مهناو حورلا ةوقب دقعلاو

 15 .هدنع نم ةاّللا هلف مبعاطا نمو هللا طخسل ضرعت دقف نهاوان نمو ةنبكلا اومسنو

 اك 1 وللا نأ لاقو. هلي ناك يذلا دوسلالااضريلا لجتلا ةوسالا ندسوفاو

 "001 ا ايلا ىف يذ دبر الئفتع يرصم نئاطرق ف اخت طخحب ارجل اندنس هب
 جسما ةدوص ذخأب نا يف دهتجا انديس ىلا الوسر رجبا هلسرا يذلا دويصملا نانحو

 هف ةراوف هبجو هب حف 0 مم ناك يذلا ليدنملا ذخا اندسم ناو دك و

 7 80 نيتديمرق نيب اهرلا عيب نم ةعبب يف ليدنملا اذه لصحو رجبا ىلا هذفناو هتروص
 نا ىلع طرشلا مقو اباها اونداهو دالللا كلت لها مورلا دصق الو نيتركك امهو

 امل روصللا نا لاقبو .نيتدسرقلا يف ةروصلا ترثاو اولمفو مهلا ليدنملا اوملسي



 هللا ىمحر ناميلس نب يراأ لدجملا باتك نم

 سمانا بابلا نم سانا لصفلا

 مهركذل مالسلا نيبقرشملا ةقلاثج ءامسا

 اموات هلسرا عسملا انديس اوبحص نيذلا نيعبسلا نم يناربع حسلسلا »< يدا ا“
 نيثث ايدلا ىلا اندس دوعص لعب قبلا يرام رام هعبشو قرشا ىلا عع الا ا
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 يراصنلا تنعب نم قرشملا كولم نم نكي ملو يواهرلا طهارفا نب طهارفا كلملاو ةنس

 لز اهرلا ىلا يدا درو الو .ميسلا عوشبا رارقالا مظعو 5200

 هدعو يذلا ييسلا دعو نا رجبا ققحتو رجبال هدوروب رعشاو اقتالا نم لجر دنع اهيف

 لضح نيو هاعدتساف تحت دقااسلا للا ع ستر فا د شل اذ هلال لا

 اًديدش اع كلذ نم اوبدع روضحلاو رشبلا ةدوص فالخب هار هنال رججبا هل دج يدا

 كيفشال ىنذفنا كلناعا لجال يدا هل لاقف 1 هللا نبا هيسلا ةيلذ هنأب هل فرتعاو

 يف نذلا دوهيلا لتقي تمم دقل رجبا هل لاقف اباطللا رحب نم كذقناو كضرع نم

 هملعاو كلذل ةيهارك عم هيبسب لافطالاو سلا يديس لتق نم هيلع اومدقا امل لمت
 نم هافشو هيلع هدي جلسلا عضوو رجا زمأف واهسلا نين دتلاب ناكل للا يدا

 مسو هلع ِق ىضرما عيمج رضحاو سانلا بج رثا و تقول ِ هباصوأ عيمجو هةصر
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 [13عع زد مموداعرند ؟ةانعقست ؟«003ع15 مهعتسق, ءهدلعاتت 3ع امااتق كملعع ةءعامأتتت"تت ءآعقح

 2313, 1ةعاتتأانا“ :

 لإ روصن» نأ نب ىضرلا نب ىحي هنارفغو هبر وفع يج ارلا ىلماخلا ديعلا هّقلع

 عباد يرميتاا نب لضفلا وبا نب ىسع نب ديعسل ةيرمعلا ةريزإلاب ببطتملا ةمحن
 فلا ةئس لولبا نم رشعلاو يداللا كلذ قفاوو ةياتسو ةرشع ةنس ىلوالا يدامج

 .٠.٠.٠ هدحو هلل دمللاو ىنانولا سيليف نب ردنكسالل نيرشعو سمو ةيام سنو

 تناك اهنم لقن يتاا ةخسنلا نا ريغ داهتجالاو ةقاطلا بسحب ححصو لبوقو

 11 طنا ىف ناك اهنم ةحصحو  هلباقوا ةمئقتنسا ل فةاض, ىف ةياغلا يف ةمدقس

 .اكحيرش باوثلاو
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 ىربكحلا ةيمور يف عبط
 ةسملا ومو ةنس
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